
FEM JULESNITTER
Røkt laks med eggerøre, reker med majones, ribbe  
med rødkål og sviske, sylte med sennep og sviske, brie 
Kr 250 pr pers  F E SU L Hvete

KALD JULETALLERKEN
Røkelaks med eggerøre, sildesalat, gravet laks med sennep-
dillsaus, ribbe og pølse med rødkål og svisker, sylte, lamme-
rull, ribberull med sennep og kalkunbryst med Waldorfsalat.
Serveres med brød, lefse, flatbrød og smør
Kr 265 pr pers  F SU G L S Valnøtter

JULETALLERKEN
Svineribbe, medisterkake, pølse, surkål, 
ribbesaus, epler, sviske, lefse og kokt potet 
Kr 335 pr pers  G SU L

PINNEKJØTTALLERKEN
Servert med vossakorv, rotmos, pinnefett og kokt potet
Kr 395 pr pers  SU L

RAKFISKTALLERKEN
Servert med rømme, rødløk, purreløk, syltede rødbeter,  
egg og mandelpotet. Godt smør, lefse og flatbrød   
Kr 285 pr pers  F SU G L E

STEKT KALKUNBRYST
Servert med Waldorfsalat, rosenkål  
med bacon og løk, kokt potet og fløtesaus
Kr 249 pr pers  L SE Valnøtter

JULECATERINGMENY
JULEKOLDTBORD
Juleskinke med Waldorfsalat
Hjemmelaget sildesalat og sursild
Julesylte med sennep, svisker, rødbeter og lefse
Ribberull med rødkål
Kalkun med potetsalat
Vår egenrøkte laks med eggerøre
Rakfisk med rødløk, purreløk og egg
Gravet laks med sennepdillsaus og posjert egg
Godt smør, brød, lefse og flatbrød
Kr 350 pr pers  F SU L G E S Valnøtter

TILLEGG TIL JULEKOLDTBORDET
Varm julemat, kr 90 i tillegg pr pers
Pinnekjøtt, kr 140 i tillegg pr pers SU L
Karamellpudding med krem og karamellsaus,  
kr 55 i tillegg pr pers L E
Multekrem, kr 55 i tillegg pr pers SU L
Riskrem med rød saus, mandler som pynt, 
kr 40 i tillegg pr pers SU L Mandler

Minimum 10 personer, og hele selskapet må velge samme rett. 
Kjøkkenet vårt leverer det meste innen catering.  
Kontakt oss for bestilling, pris på utkjøring,  
kokk/servitør eller leie av dekketøy på tlf 62 40 10 70,
eller send mail til meeting.elgstua@scandichotels.com  

E = Egg. F = Fisk. G = Gluten. SE = Selleri. 
L = Laktose. N = Nøtter. S = Sjømat. SU =Sulfitter.

Meld deg på vårt  
nyhetsbrev og få info om 
våre arrangement, samt  
konserter og stand up  

på Central Scene


