Trankärrsgården
Jul på Trankärrsgården
I anrik miljö från slutet Jul
av 1800-talet
serverar vi en härlig julmeny med grunden i
på Trankärrsgården
klassiska smaker toppat med moderna inslag. Vi använder oss givetvis i möjligaste mån
I anrik miljö från slutet av 1800-talet serverar vi en härlig julmeny med grunden i klassiska smaker toppat
av lokala råvaror och tillagar dem med varsam hand på Trankärrsgården för bästa
med moderna inslag. Vi använder oss givetvis i möjligaste mån av lokala råvaror och tillagar dem med
resultat. Här njuter ni i av julens fröjder i fulla drag!
varsam hand på Trankärrsgården för bästa resultat. Här njuter ni i av julens fröjder i fulla drag!

Julmenyn
VälkomstglöggJulmenyn
med ost & pepparkaka
***
Förrättsbuffé med hemlagade godsaker från hav, jord och skog.
Välkomstglögg med ost & pepparkaka
***
Kalvytterfilé med Karl-Johansvampcreme,***
prästost- & mandelpotatisterrine samt
Förrättsbuffé med hemlagade
godsaker
mustig portvinssky från hav, jord och skog.
Kalvytterfilé med Karl-Johansvampcreme,
***prästost- & mandelpotatisterrine samt mustig
Kardemummasmaksatt creme
brulé med clementin & hjortron.
portvinssky
******
Kaffe/the
ingår.med clementin & hjortron.
Kardemummasmaksatt creme brulé
***

Kaffe/the ingår.

Pris: Söndag-torsdag 455:Fredag-lördag 495:Pris:Dryckespaket:
Söndag-torsdag 455:-

2st 50cl starköl
eller 2 glas495:vin 135kr
Fredag-lördag
Samma som ovan men med 5cl snaps 215kr
Dryckespaket:

Denna meny serveras kvällstid från fredagen den 21 november till lördagen den 20
2st 50cl starköl eller 2 glas vin 135kr
december. För att kunna maximera er upplevelse så har vi endast förbokning denna
Samma som ovan men med 5cl snaps 215kr
period.
ring 0723-95
64 00den
eller
maila till
Denna För
menybokning
serveras kvällstid
från fredagen
21 november
tillinfo@trankarrsgarden.se
lördagen den 20 december. För att kunna
www.trankarrsgarden.se
maximera er upplevelse
så har vi endast förbokning denna period.

Hjärtligt
välkomna
medmaila
era bokningar!
För bokning
ring 0723-95
64 00 eller
till info@trankarrsgarden.se
www.trankarrsgarden.se
Mikael Jokinen med familj & personal
Hjärtligt välkomna med era bokningar!
Mikael Jokinen med familj & personal

