
 
 
 

www.proviantnlh.se - order@proviantnlh.se - tel 070-2512233 

JULEN PÅ PROVIANT NLH 

På Proviant NLH gillar vi julen och julmaten serveras i många olika former: Som klassisk 

julbordsbuffé, serverat julbord, enklare jultallrik och en klassisk svensk jul-landgång. 

1. Proviant NLHs julbord 
Vårt julbord är generöst men elegant och innehåller alla klassiker. Vi hämtar många av våra 

produkter från Nibble Gård och lagar alla våra rätter från grunden. Julbordet serveras i 

matsalen alternativt i lokal Stallet (även som lunch om så önskas). Se meny längre ner i 

dokumentet. 

Pris: 750 kr ex moms. Minimum antal gäster: 25 

Hemgjord glögg, pepparkaka och kaffe ingår i priset. 

Alla julens drycker finns att beställa. 

  

2. Serverat julbord 
Vårt serverade julbord går att beställa till både lunch och middag och kan beställas till matsalen 

eller andra lokaler. 

 

Pris: 575 kr ex moms. Personalkostnad tillkommer enligt gällande tariff. 

Minimum antal gäster: 4 

Hemgjord glögg, pepparkaka och kaffe ingår i priset 

 

Dert serverade julbordet innehåller tre serveringar där gästen serveras en egen upplagd tallrik 

och med alla tillbehör presenterat i skålar som ställs på bordet tillsammans med ost, smör och 

bröd. 

1. Sill, strömming och lax. 

Klassisk Inlagd sill, senapssill, matjesill, ört- & vitlöksgravad strömming, dillgravad lax 

med hovmästarsås, laxpaté med tartaresås, rödlök, ägg, gräslök, potatis, smör, julvört, 

knäckebröd, lagrad cheddar och västerbottensost 

2. Småvarmt med tillbehör 
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Hemlagade köttbullar, revbenspjäll från Nibble Gård, prinskorv från Nibble Gård, 

Janssons frestelse, rödkål, brysselkål, Proviants julsenap och äppelmos  

3. Ost, efterrätt och godis 

Cheesekake med pepparkaksbotten och lingon, Kvibille Gräddädel med fikonmarmelad, 

Brieost med honungsstekta valnötter, pepparkakor och varierat julgodis 

  

3. Proviants jultallrik 
Vår jultallrik innehåller allt det bästa - sill, strömming och lax, med potatis, ost och bröd som 

tillbehör, kaffe ingår. 

Klassisk Inlagd sill, senapssill, matjesill, ört- & vitlöksgravad strömming , dillgravad lax 

med hovmästarsås, laxpaté med tartaresås, rödlök, ägg, gräslök, potatis, smör, julvört, 

knäckebröd, lagrad cheddar och västerbottensost  

 

Pris 275 kr. Minimum antal gäster: 2 

  

4. Jul-landgång 
Landgången är en svensk klassiker med allt det goda i rätt ordning. Proviants jul-landgång äts 

med fördel från vänster och innehåller inlagdsill med rödlök, gravad lax med hovmästarsås, 

julskinka med senap, köttbullar med rödbetssallad och brieost med fikonmarmelad. 

 

Pris 215 kr ink stilla vatten och kaffe 

 

VÅRT STORA JULBORD - MENY 

Första rundan - sill & strömming 

Klassisk inlagd sill 

Senapssill 

Currysill med vinteräpple 

Stekt inlagd strömming 

Matjessill från Norröna med hackat ägg, rödlök och brynt smör 
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Ört- & vitlöksgravad strömming 

Ägghalvor med räkröra och dill 

Andra rundan – laxrätter 

Dillgravad lax med hovmästarsås 

Kallrökt lax med pepparrotsvisp och citron 

Varmrökt lax med skarpsås 

Laxpaté med rom- och örtsås 

Tredje rundan – kallskuret 

Proviants hemlagade senap 

Älgkorv 

Svensk medvurst från Nibble gård 

Coppa från Nibble gård med picklade rotfrukter 

Rökt sörmländsk hjortstek med pepparrotsgrädde och rimmade lingon 

Julskinka från Nibble gård med rödkål, senap och äppelmos 

Lantpaté med cumberlandsås 

Krispsallad med kvibille gräddädel, svensk honung och rostade valnötter 

Fjärde rundan – småvarmt 

Janssons Frestelse 

Glaserade revben från Nibble gård 

Hemlagade köttbullar 

Rödkål 

Prinskorv Nibble 

Äppelmos 

Proviants hemlagade senap 

Honungsrostad brysselkål (V) 

Stuvad grönkål 

Femte rundan – ost, dessertbord och godis 

Ris à la Malta med mandarinkompott  

Fruktsallad med vaniljyoghurt 

Cheesecake med pepparkaksbotten och lingon 
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Kakbuffé: Kokostoppar, saffransbiscotti, chokladbollar, chokladtryfflar 

Kvibille gräddädel med frukt- och nötbröd och fikon 

Brieost med honungsstekta valnötter 

Godis 

Proviants veganska rätter 

Bakad rotselleri med rapsolja från Österlen, oatgurt och rostade frön 

Grönkål stuvad med havregrädde 

Vitkålspudding med rårörda lingon 

Rödkål  

Blomkålsinläggning med rostade hasselnötter och örter 

Veganska köttbullar 

Vegansk Janssons frestelse med kapris 

Vegansk ost 

Ris à la Malta med mandarinkompott  

Fruktsallad med vaniljyoghurt 

Rawballs 

Veganskt godis 


