
VÄLKOMMEN TILL EN JULBUFFÉ HOS OSS!
Från 28 november glittrar juleljusen i kopparpannornan när Eskilstuna Ölkultur öppnar dörren för
julens dofter och smaker i vår bryggeripub. Vi serverar julbuffé med tre egna julöl, egen snaps och
egen julmust därtill. Maten är gjord av köksmästaren Lasse Dahlén, som tillverkar alla charkuterier

själv och grillar allt på plats. I år har vi verkligen ”höjt ribban” för vad ett julbord kan vara!

Ta med Ditt företag till årets julbord 
hos oss på Eskilstuna Ölkultur!  

Vi bjuder in Er till vår bryggeripub med mysig atmosfär, 
lokal julöl och egenproducerad snaps. 
Vår köksmästare välkomnar er med tänd brasa utanför 
entrén och bjuder på rykande varm glögg-öl. 

Julmaten kommer från Köttbutiken i Stallarholmen, 
där vår köksmästare Lasse Dahlén jobbar med sörmländska 
råvaror och vilt kött. 

I puben finns Vinter-lager, av typen sydtysk märzen, och Vinter-IPA, en 
ljus, mycket fruktig IPA. Perfekt att börja julbordet med! Även God 
Jul-lager, i tjeckisk stil, samt en God Jul- ale med inslag av apelsin-
marmelad, aprikos, honung, grapefrukt, knäck och tallbarr. Till de 
kraftigare rätterna finns Julbocken, en rödbrun dubbelbock med smak 
av choklad, torkad frukt, apelsin, sirapslimpa, vörtbröd, apelsin, knäck 
och choklad. Till efterrätt tipsar vi om en 9% Barley Wine smaksatt 
med äpple och kanel. Den kommer garanterat värma i vintermörkret!  

Mellan datumen 28/11- 20/12 är ni välkomna att boka Ert 
lokalproducerade julbord.  Öppet Sön-tisdag, tors-fredag
För priser, mer info samt bokningsförfrågningar vänligen 

kontakta oss på info@eskilstunaolkultur.se 
eller ring vår evenemangsansvarig Rebecca 070-352 12 13  

Varmt välkomna
och God Jul!

Välj mellan
Lilla eller

Stora Julbuffén

FÖRETAGS-
ERBJUDANDE



Lilla Julbuffén 2019
Entré:
Vår egen ölglögg med pepparkakor

Sill: 
Dahlensill (matjesinläggning familjerecept, tomatbaserad) 
Skogmästarsill (granskott, enbär, lingon, gin, klar inläggning)
 
Tillbehör:Kokt potatis 
 Lagrad hårdost 
 Surdegsknäcke, vörtbröd 

Lax: Vår egen varmrökta laxpastrami
Tillbehör: Pepparrotscreme 
 
Kall korv
Viltsalami (köttbutiken Millert & Dahlén)
Tillbehör:Syltlök
Paté & pastej:
Grönpepparpate
Tillbehör: Saltgurka
 Vår egen vinbärscumberland

Grillerad julskinka Nibblegris:
Tillbehör: Vår egen specialsenap
 äppelkompott m. pepparrot
 rödbetsallad     
       
      
 
Småvarmt:
 Viltköttbullar
 Vildsvinsprinskorv
 Rödkål 
Tillbehör::Äppelkompott m pepparrot
 Kanelkryddade lingon
  
Dessert:
 Risgrynspudding m saffran & russin
Tillbehör: Drottningsylt & vispad grädde
 

Stora Julbuffén 2019
Entré:
Vår egen ölglögg med pepparkakor

Sill: 
Dahlensill (matjesinläggning familjerecept, tomatbaserad) 
Skogmästarsill (granskott, enbär, lingon, gin, klar inläggning)
 Klassisk senapsill
Tillbehör: Kokt potatis 
 Lagrad hårdost 
 Surdegsknäcke, vörtbröd  
Lax:
 Najadrökt vildlax från Ångermanälven
Tillbehör: Senapssås kryddad m sörmlandshonung, senap & 
dill 
Rökt kött:
 Rökt vildsvinstek (Köttbutiken Millert & Dahlén)
Tillbehör:Pepparrotscreme
 Lökmarmelad
 Rödbetsallad
Kall korv
 Viltsalami (köttbutiken Millert & Dahlén)
 Fårfanfar (med ost från Jürsss mejeri)
 Hjortrökare m gröna enbär 
Tillbehör: Saltgurka, syltlök
Paté & pastej:
 Viltpate
 Grönpepparpate
Tillbehör:Saltgurka
 Vår egen vinbärscumberland
Grillerad julskinka Nibblegris:
Tillbehör: Vår egen specialsenap
 äppelkompott m. pepparrot
 rödbetsallad     
       
    
Småvarmt:
 Viltköttbullar
 Vildsvinsprinskorv
 Rödkål
 Bakad ingefärsmarinerad sida, Nibblegris 
 Vildsvinsjulkorv
 Janssons frestelse
Tillbehör: Äppelkompott m pepparrot
 katrinplommon
 Kanelkryddade lingon
 Vår egen specialsenap

Dessert:
 Struvor
 Chokladmousse
 Risgrynspudding m saffran & russin
Tillbehör:Drottningsylt & vispad grädde
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VÄLKOMNA TILL EN 
GOD JUL 

PÅ ÖLKULTUR!

365 kr + moms

495 kr + moms


