Julbord kan ni äta på både Kungsgården och på
Restaurang Temperance. Vi erbjuder i år julbord
endast till grupper och därmed förbeställningar.
Minst 20 vuxna personer. Vill ni abonnera våra
lokaler för julbord gäller minsta antal 40 personer
och då lämnar vi gärna pris på detta utifrån era
önskemål. Våra julbord innehåller bl a följande:

RESTAURANG

6 olika sillar, gravad och rökt lax, gubbröra, laxtårta, ägghalvor, rökt karré, rökt korv, julskinka,
fårfiol, viltpaté, girsfötter, köttbullar, prinskorv,
revbensspjäll, janssons frestelse, rödkål,
ris a la malta apelsinsås, ost- & kex, kaffe

julbord

Utöver detta så har vi en massa tillbehör och godsaker. vi lagar det från grunden! Vi lägger in sillen,
gravar laxen och rullar självklart köttbullarna!
I våra priser ingår ingen dryck!

pris ej abonnerad lokal
upp till 39 personer: 425 kr/person
40 personer eller fler: 375 kr/person
Barn 6–12 år 195 kr | 0–5 år:65 kr

Bokning

restaurang temperance
strandgatan 11 | tel 063-432 33
info@restaurangtemperance.se
www.restaurangtemperance.se

n
kungsgården frösön
kungsgården 111, 832 96 frösön
tel 063-51 75 26 | info@kungsgardenfroson.se
www.kungsgardenfroson.se

Välkommen till oss!

Vi kan erbjuda er en julupplevelse med mycket god
mat och olika varianter utifrån era önskemål. Här
kan ni läsa om lite olika förslag som gäller om ni
inte vill abonnera våra lokaler. Självklart kan ni
också abonnera och då räknar vi gärna på det.
Det finns alla möjligheter! På Temperance har
vi lite större lokaler med dansgolv och bar med
fullständiga rättigheter. Temperance ligger centralt i
Östersund. På Kungsgården kan man göra lite olika
kombinationer. Ni kan till exempel äta julbord i
stora huset och sedan tar ni kaffe och dessert
i vårt mysiga häbbre.
Vi tar endast emot julbord på beställning och då är
miniantalet 20 personer. Har vi redan ett julbord
och inte lokalen är abonnerad så är också mindre
sällskap välkomna så ring oss gärna.
På Kungsgården kommer vi att servera jullunch
from 25 november–18 december onsdag–fredag och
då endast bordsbokning.
Som alternativ till detta kan ni också under våra
ordinarie lunchöppettider på Restaurang Temperance
beställa en jultallrik. Detta måste då förbeställas
senast en vardag innan.

Välkommen!
Med reservation för förändringar.

RESTAURANG

Jultallrik 2015

Under våra ordinarie lunchtider på
restaurang Temperance
serverar vi jultallrik.
måndag–torsdag kl 11.30–14.00
fredag
kl 11.30–16.00
Endast förbeställning

kall jultallrik
3 olika inlagda sillar, gravad lax, rökt lax, ägghalva,
julskinka, rökt karré, rökt korv, brie samt tillbehör.
Tunnbröd, mjukt och hårt.
Pris: 195 kr/person

varma tillbehör till jultallriken
Köttbullar, prinskorv, revbenspjäll och janssons frestelse.
Pris: 70 kr/person
Dryck ingår ej i priset! Vi har fullständiga rättigheter!
Julmust, jullättöl 20 kr/st
Barn 6–12 år 95 kr, dryck tillkommer
Barn 0–5 år 65 kr (köttbullar, prinskorv, pasta)
dryck tillkommer

Jullunch 2015

För er som gärna vill äta julmat under
lunchtid kan vi erbjuda vår jullunch.
onsdag–fredag kl 11.30–14.00
serverar vi jullunch med start den 25 november
Endast förbeställning

jullunch
Liten silltallrik med lax till förrätt.
På buffé serverar vi laxfilé med saffranssås och kokt potatis.
Fläskfilé med glöggsås och klyftpotatis med varma
grönsaker. Desserten är ris a la malta och kaffe.
I priset ingår julmust och jullättöl.
Pris: 265 kr/person
Barn 6– 12 år 115 kr, dryck tillkommer
Barn 0–5 år 65 kr, dryck tillkommer

