Julfest på NOVA Mat & Möten!
Skräddarsytt för företag och organisationer mellan 80 och 180 personer!
Ni får hela restaurangen för Er själva där vi dukar upp för Er i vår matsal eller restaurangdel, allt efter Era önskemål.
Vi serverar välkomstglögg och pepparkakor vid ankomst. Ni väljer dryckespaket för kvällen.
Vi dukar upp julbordet i vår Atriumdel på zinkbuffén och serveringsdisken, kaffe och dessert från buffé.
Underhållning? Vi har kontakterna, allt från trubadur till full ensemble.

NOVA Julbord 2018
Våra sillar
Senapsill, sikromsill, inlagd sill, vitlöksill, matjessill, Koriander-, ingefära-, chilisill och gubbröra.
Våra laxar
Dillgravad och egenrökt laxfilé smaksatt med fänkål
Charkuterier
Gremoulatastekt kycklingbröst, apelsinmarinerat lättrökt ankbröst, Kalixkorv på hjortkött,
rostbiff med glace smaksatt med kanel & kryddnejlika, griljerad julskinka
Tillbehör
Ägghalva med räkmousse, sallad på spetskål med kummin och apelsin,
rödbetssallad, syrade vintergrönsaker, sallad på ugnsbakade rotsaker och honungsstekta äpplen,
sellerisallad med valnötter, hovmästarsås, lime och basilikasås och tre sorters senap.
Bröd
NOVA limpa, Vörtbröd, surdegsbaguette, knäckebröd
Småvarmt
Köttbullar, Griljerade revben, prinskorv, Janssons Frestelse, rödkål, svampomelett & kokt potatis
Ostar
Sivans lagrade julost, cheddar och gräddädel
Dessert
Ris á la Malta med bär kompott, crème brûlé, pannacotta med bärgelé och clementiner.
Saffrans biscotti, mjuk pepparkaka samt småkakor från NOVA Bageri.
Pris för ovanstående exkl. underhållning

510 kr p.p. exkl. moms

Dryckespaket 1: 2 fl. starköl/glas vin/fl. cider

112 kr p.p. exkl. moms

Dryckespaket 2: 2 fl. starköl/glas vin + 1 snaps/barbiljett

176 kr p.p. exkl. moms

Dryckespaket 3: 3 fl. starköl/glas vin + 2 snaps/barbiljett

296 kr p.p. exkl. moms

Vi på NOVA Mat & Möten hoppas att ovanstående förslag och upplägg är lockande för Er och vi tar gärna
emot Er för en rundvisning och närmare presentation.
Med Vänlig Hälsning
Per Olofsson
0722-077 705
per@novamatochmoten.se
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