
Julmat 2021

Vill ni bjuda kollegorna eller vännerna på julbord men 

undvika att gå ut på restaurang?

Denna buffé passar både till lunch och middag, till företaget, kompisgänget eller varför inte till

den stora familjen? Vi levererar i passande formar för antalet gäster i sällskapet, den varma

maten levereras i värmeskåp så att maten håller sig varm ända fram till leveransen till er. 

Detta julbord innehåller både varm och kall mat, bröd, smör samt dessert. 

 

 

 

Catering julbuffé 
från 10 personer 26/11-22/12

Julbuffé 425:-/person
Julmust 20:-, Alkoholfri öl 45:-, Kaffe/Te 20:-

Behöver ni hyra bord, stolar eller porslin hjälper vi er gärna även med det

Den kalla buffén

SPiS sillar med tillbehör, gubbröra, gravad lax, rökt lax, hovmästarsås, remouladsås,

ägghalvor med räk&romröra, julbröd, smör, julskinka, salami, pastej, kalvsylta, rödbetssallad,

legymsallad, äppelmos och senap.

 

 

 

Den varma buffén

Prinskorv, köttbullar, revbensspjäll i gräddsås, kokt potatis, Janssons frestelse och varma

grönsaker

 

 

 

Desserten

Ris a la Malta med hallonkompott, småkakor, mjuk julkaka med vaniljsås

 

 

 



Julmat 2021

Jultallrik 295:-/person
Julmust 20:-, Alkoholfri öl 45:-, Kaffe/Te 20:-

Behöver ni hyra bord, stolar eller porslin hjälper vi er gärna även med det

Catering jultallrik 
från 1 person 26/11-22/12

Vill ni inte duka upp en hel buffé kan vi leverera er portionspackade  jultallrikar.

Perfekt om ni tex har personal utspridd på olika avdelningar.

 

En klassisk jultallrik med våra sillar, gravad lax, rökt lax, hovmästarsås, ägghalva med

räk&romröra, julskinka, salami, pastej, sylta med rödbetssallad, legymsallad, äppelmos och

svensk senap.

Till detta levereras även det varma i form av potatis, köttbullar, prinskorv, revbensspjäll i

gräddsås och Janssons frestelse

(Här kan ni välja om ni önskar det levererat varmt eller nedkylt så ni bara värmer det själva

när det passar er bäst) 

 

 

Tillval
 

Ris ala 
malta 4

5:-



Julmeny på SPiS 
Alla dagar mellan 26/11-22/12

Första serveringen
Krämig apelsin& gräslökssill

Brännvinssill med rödlök
Skånsk senapssill 

Vispad creme fraiche toppad med forellrom
Dillkokt potatis

Julbröd med vispat smör
 

Andra serveringen
Gin& dillgravad laxfilé

Varmrökt lax med äppelsallad
Rödingtartar med skaldjurssallad och sesamfrö

Ägghalva med skagenröra
Västerbottenostchips

 
 
 
 

Julmeny 645:-/person
Dryckespaket 355:-/person

1 x snaps, 2 x öl/vin 1 x avec
 

Julmat i #340
Alla dagar mellan 26/11-22/12

Sällskap från 8-18 personer kan sitta och få en serverad julmeny nere i vår privata matsal
 i form av ett julbord som familjeservering alternativ vår serverade julmeny,

 priset för dessa är 695 kr/person. 
Det finns även andra menyer för den som inte vill ha julmat. 

 
 

Spis@spiskiruna.se
 

Tredje serveringen
Griljerad julskinka med honung& senapscréme 

samt äppelkompott
Tjälknöl på älginnanlår med lingonaioli

Crostini med leverpastej& clementinmarmelad
Utvald charkuteri från Delin med 

Cornichons och oliver
 

Fjärde serveringen
Janssons frestelse

Älgköttbullar med gräddsås och lingon
Vildsvinsprinskorv med rödkålslaw

Glöggkokta småspjäll med rostad lök 
Persiljeslungad småpotatis

 
 
 
 
 

Femte serveringen
Bageriets julkaka med hallonkompott

Lingonparfait
Havreflarn

 
Kaffe/Te samt kaffeost

 



Julafton på SPiS 
24 december

På julafton dukar vi upp vår hulbuffé.
Undvik stressen hemma och kom till oss.

Vi sköter allt från dukningen till disken så när ni ätit klart går ni bara hem 
och delar ut julklapparna.

På buffén dukas all den traditionella julmaten upp men som vanligt hos oss 
kommer ni hitta lite nya inslag.

 

Julbuffé 645:-/person
Barn under 15 år 20:-/års ålder

 

Jullunch på SPiS 
1, 8, 15 och december 11.00-15.00

Onsdagarna i december dukar vi på lunchen upp vår jullunchbuffé.

Jullunchbuffé 325:-/person
Barn under 15 år 10:-/års ålder

För er med stämpelkort 3 stämplar
 



Jullådan 2021
22-24 december

Jullådan är packad för 2 personer och innehåller en utvald julmeny. 
Perfekt för dig som vill njuta av julmat hemma i lugn och ro utan julstress, 

vi förbereder och packar ihop denna för avhämtning kall i vår Deli. 
Lådans innehåll byts ej ut och anpassas ej mot allergier. 

 
JULLÅDAN 2021

 
DET KALLA 
SPiS sillar

Gravad lax i bit
Varmrökt lax i bit

Hovmästarsås
Skivad julskinka

Pastej i bit
Rödbetssallad
Mimosasallad
Ägg& räkröra 

 
DET VARMA
Köttbullar
Prinskorv

Spjäll med gräddsås
Janssons

Kokt potatis
 

EFTERRÄTT
SPiS julkaka

 
 
 

Låda för 2 personer 650:-/låda
 
 


