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Catering är ett tryggt och trevligt sätt att avnjuta 
julens smaker tillsammans med familjen eller de 
kollegor ni möter varje dag! 
 
Vi på Restaurang Ettplus2 har många års erfarenhet av catering 
både till stora och små sällskap.  
Vi har noggranna rutiner gällande tillagning, nedkylning och 
paketering. 
 
Med oss kan ni känna er trygga med att allt är fräscht och 
nylagat. 
 
I år har vi delat upp julbordet på ett helt nytt sätt, allt för att ni 
ska kunna forma det precis efter era behov! 
 
Hjärtligt välkomna att kontakta oss så ska vi göra vårt yttersta 
för att julen 2020 ska bli riktigt god och mättande! 
 
Beställningsförfarande: 
 
Beställning minst 7 dagar innan aktuellt datum. 
Ändring av antal kan ske fram till 2 dagar innan leveransdatum. 
Vid sällskap över 15 personer, begärs en deposition motsvarande 50 % av ordervärdet. 
Transporter från 300:- 
Alla beställningar till 24/12 går bra att antingen hämta eller få levererat mellan 12,00-15,00 
den 23/12 
 
Alla beställningar via mail: info@ettplus2golf.se eller via telefon: 08 – 582 484 20 
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         Vad önskar just du på ditt julbord? 
 
 

Vi har delat upp julbordet i 5 trevliga serveringar och ger er möjligheten att beställa så många 
serveringar som ni önskar! 
 
Vi tycker att det är perfekt att kunna skräddarsy ett julbord efter de önskemål ni har! 
Att det dessutom motverkar onödigt matsvinn är ju inte heller dåligt. 
 
 

Servering 1: sill, lax, ägg   125:-  
Senapssill, Tomatsill, Inlagd sill, romsill 
Vår egengravade apelsin/citronlax, mild senapssås 
Varmrökt lax med gräslöksmajonnäs 
Ägghalvor fyllda med löjromsäggkräm 
 

Servering 2: julskinka, korvar, pastej, sylta   98:-   
Griljerad Julskinka med två sorters senap 
Bakad Leverpastej med saltgurka 
Kalvsylta, rödbetssallad 
Munsökorv saltgurka 
Timmermanskorv 
 

Servering 3: småvarmt   115:- 
Våra goda köttbullar 
Senap/honungs griljerade revbensspjäll, Äppelmos 
Prinskorv,  
Janssons frestelse 
Svampfylld omelett 
Kokt potatis 
 

Servering 4: blandade ostar   85:- 
Juledamer 
Brieost 
Kvibille Gräddädelost 
Tomatmarmelad 
Kex 
 

Servering 5: sött och gott efter    75:- 
Saffrans-pannacotta med hallon 
Ris a la Malta med mandariner 
Pepparkakor 
Knäck, Ischokladkaka  
 

Alla priser är per person och inklusive moms 
 Vid en beställning av alla serveringar blir priset 465:- per person inklusive moms 



                                                      
               

               

 
 

 

    
Ettplus2

Minsta antal 2 personer 
All mat levereras kallt i engångsmaterial 

 
 
 
Vi erbjuder även dessa trevliga alternativ 
 
Jultallrik     125: -  
Perfekt för företaget som på ett säkert sätt vill bjuda sina medarbetare och kunder på en 
försmak av julen 
 

Inlagd sill, kall skivad potatis 
Gravad lax senapssås 
Kaviarägg 
Griljerad julskinka, senap 
Leverpastej, saltgurka 
Köttbullar, rödbetssallad 
Rökt julkorv 
Druvor, Edamer, Brie 
Vörtbröd och smör 
Saffrans-pannacotta 
 
( minsta beställning 10 personer )  
 
Komplettera med småvarmt:   95:- 
Köttbullar, prinskorv, revbensspjäll, Janssons frestelse, varm potatis 
 

Om man kompletterar jultallriken med småvarmt så tar vi bort potatis och köttbullar från den 
kalla tallriken då det kommer att levereras varmt. 
 
 
Julgröt och skinkstut    135: -  
En rolig variant för er som vill bjuda vänner, medarbetare, kunder på en trevlig avslappnad 
måltid 
 

Nykokt risgrynsgröt med kanel och socker 
Tunnbrödstut med vår egen griljerade skinka 
Senap i skål, mjölk till gröt 
Lussebullar och pepparkakor 
Kaffe  
Glögg med russin och mandel 
 
( minsta beställning 10 personer )  
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