En annorlunda jul ska också firas

JULBORD
JULMIDDAG
JULTALLRIK
CATERING
Vi hjälper er att fira på ett säkert sätt
Norrqvarn
KRUBB, Töreboda
BriQ i Hova

Catering
Tomtemors
Julcatering

FISK OCH SKALDJUR
Senapssill med smak av calvados
NQ inlagda Julsill
Malins favoritKräftsill
Varmrökt Lax med picklad fänkål
Ägghalva med topping av räkor och majonnäs
KÖTT
Senapsgriljerad julskinka
Gunnars varmrökta lammstek
Kullans lammkorv med paprika och chili
Älgkorv från Adelsåsen
SMÅVARMT
Norrqvarns hemlagade köttbullar
Prinskorv från Svenska gårdar
Janssons Frestelse
Rödkål med honung
Dillkokt delikatesspotatis
TILLBEHÖR
Romsås
Timjancreme
Krämig rödbetssallad
Apelsinmarinerad kålsallad
Julsenap
Edamerost
Vörtbröd,
Julknäcke & vispat smör

SEK 295/person ex moms

Catering
FISK OCH SKALDJUR
Senapssill med smak av calvados
NQ inlagda Julsill
Malins favorit Kräftsill
Gin & fläder sill
Pepparrots & rödbetsgravad lax
Varmrökt Lax med picklad fänkål
Ägghalva med topping av räkor och majonnäs
KÖTT
Senapsgriljerad julskinka
Varmrökt hjort
Gunnars varmrökta lammstek
Timmermanskorv
Kullans lammkorv med paprika och chili
Älgkorv från Adelsåsen
SMÅVARMT
Norrqvarns hemlagade köttbullar
Prinskorv från Svenska gårdar
Janssons Frestelse
Inkokt Rödkål med smak av honung
Glacerade Revben
Dillkokt delikatesspotatis
TILLBEHÖR
Romsås
Hovmästarsås
Rödlöks- & svartvinbärschutney
Timjancreme
Krämig rödbetssallad
Apelsinmarinerad kålsallad
Julsenap,
Västervikssenap
Edamerost,
SEK 385/person ex moms
Brieost,
Blåbärsmarmelad
Vörtbröd,
Julknäcke & vispat smör

Tomtefars
Julcatering

Catering
Rudolfs
Jultallrik

FISK
NQ's Inlagda julsill
Senapssill med smak av calvados
Ägghalva med topping av räkor och majonnäs
Varmrökt lax
KÖTT
Senapsgriljerad julskinka
Kullans lammkorv med paprika och chili
Älgkorv från Adelsåsen
GRÖNT
Krämig Rödbetssallad med äpple
Marinerad kålsallad
BRÖD & OST
Edamerost
SEK 215/person ex moms
Nybakt julbröd
Vispat Smör
TILLBEHÖR
Dillkokt potatis
Sötstark senap
Romsås

Tillägg
Småvarmt serveras vid sidan om
Norrqvarns hemlagade köttbullar
Prinskorv från Svenska gårdar
Janssons Frestelse
SEK 100/person ex moms
Glacerade Revben

Catering
Nissarnas sötsaker

Pepparkakscheesecake med marinerade bär
SEK 45/person ex moms
Ris à la Malta med inkokta clementiner
SEK 45/person ex moms
NQ:s julgodis 4 sorter
SEK 45 /person ex moms

Våra Bästa tips och svar på frågor
Samtliga priser är hämtpriser, per person och exklusive moms på 12%.
Minsta beställning
Minimiantalet för en beställning är tjugo personer per rätt.
Beställ i tid
Vi behöver din kompletta beställning senast sex arbetsdagar före leverans – men vi gör alltid vårt yttersta
för att hjälpa dig om du är ute i sista minuten.
Råvaruersättning
Vid råvarubrist förbehåller vi oss rätten att byta ut produkten mot likvärdig råvara. Vi tvingas sällan byta
ut en råvara, men om det inträffar meddelar vi alltid att så sker.
Specialkost
Har dina gäster önskemål om specialkost? Vi tillgodoser allas särskilda behov.
Leveranstid
Vi rekommenderar att maten levereras 30-45 minuter innan ni ska äta, för att du (eller vi) ska hinna duka
upp och förbereda.
Säg till om du vill ha det på annat sätt när du beställer
.Adress, portkod och hiss
Maten (och fakturan) vill komma fram! Uppge alltid korrekt faktura- och leveransadress när du beställer,
antal trappor samt om det finns portkod eller hiss.
Hur betalar jag?
Betalning sker per faktura på 10 dagar netto.
Ni som beställer som privatpersoner ber vi betala i förskott.

Jul på Norrqvarn
Norrqvarns Klassiska Julbord med smak av det lokala
Vi dukar upp vårt Julbord från den 27 november fram till den 20 december
Här dukar vi upp ca 75 olika rätter,
en riktigt klassiskt Julbord men med några nya smaker och mera grönt.
Vad vi gör för att fira på ett säkert sätt
-Vi har plockat bort en hel del bord
vilket betyder att vi har färre antal platser i matsalen
-Vi har möblerat om
och tagit bort några buffébord för att få mer plats och utrymme
-Vi kommer att sprida isär ankomsttider
-Vi kommer att göra er uppmärksamma på att hålla avstånd till varandra
-Vi har såklart handsprit på flera ställen i lokalen
Välkomstglöggen serveras vid bordet,
Vårt sillbord görs om till en bordsbuffé där ni får sillarna presenterade och serverade vid
bordet,
det kallskurna, det småvarma,
ostarna och dessertbordet finns på buffé.
Julstämningen är självklart på topp och våra ögon tindrar, det är som vanligt! Det vet ni!
Önskar ni vegetariskt Julbord meddelar ni det vid bokningen.
Det finns en del vegetariskt på Julbordet, men sen kommer även tre serveringar från
köket med en kall, en småvarm och en dessert tallrik.
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Julmiddag på
KRUBB
Julbord och KRUBB för er själva
På BriQ
Oh deer, it´s a corny Christmas Dinner,
and a music quiz
Julbord och
BriQ för er själva
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Att Boka
All catering går alldeles utmärkt
att boka på alla tre restauranger.

Norrqvarn Hotell & Konferens
Tele: 0501-507 70
E-post: reception@norrqvarn.s

KRUBB, Töreboda
Tele: 0506-165 00
E-post: info@restaurangkrubb.se

BriQ Hotell, Hova
Tele: 0506-77 70 70
E-post: info@briqhotell.se

