
Hej och hå, hej och hå, vad tiden gå.

Nu det dags för jultallrik och julbord är,

vi då fresta vill, med hemlagad julemat och 

sill. Lämna dagens slit och släp, kom istället 

upp på Restaurang OvanPå och ät.
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Restaurang OvanPå
kommer med trevlig Julglädje

och hemmalagad mat

Från och med den 5/12 till den 21/12 erbjuder vi 

vår goda Jultallrik och Jul-catering.

Vårt omtyckta Julbord OvanPå serverar vi den 14/12.



JUL-LANDGÅNG med julskinka, sylta, köttbullar, löksill, lax, ägg, 
leverpastej, lökkorv och Edamerost. 
Pris: 110:-/st

JULBORD-MINDRE med julskinka, revbensspjäll, köttbullar, prinskorv, 
löksill, brunkål, potatis, bröd, smör och Edamerost. 
Pris: 176:-/person

JULBORD-MEDIUM med julskinka, revbensspjäll, köttbullar, 
prinskorv, löksill, senapssill, brunkål, ägghalvor med svart rom, 
potatis, bröd, smör, Edamerost och ris a' la malta med saftsås.
Pris: 235:-/person

JULBORD-MAXI med julskinka, revbensspjäll, köttbullar, prinskorv, 
julkorv, paté, rödbetssallad, leverpastej, Brantevikssill, löksill, stekt inlagd 
sill, lax, ägghalvor med svart rom, rödkål, brunkål, senap, potatis, bröd, 
smör, Edamerost och ris a' la malta med saftsås.
Pris: 449:-/person

Vi kan även erbjuda fläskfria, vegetariska och veganska julalternativ.

All mat levereras på uppläggningsfat och i skålar. Uppläggningsbestick utlånas utan kostnad.

Dryck och annat porslin debiteras separat. 

Våra priser inkluderar transport och mervärdesskatt.
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Jultallrik 5/12 - 21/12

Kall tallrik

2 st ägghalvor med rom
3 sillbitar x 2 st olika sorters sill
Vörtbröd med julost och smör

Varm tallrik

1 st skinkbit med brunkål
2 st prinskorvar
3 st köttbullar
1 st revbensspjäll
Potatis
Janssons frestelse
Skånsk senap

Pris: 110:-/person (inkluderar både varm och kall tallrik)

Dryck tillkommer.

Förbeställ gärna för kortare väntetid.

Vi serverar årets Julbord på restaurangen den 14/12 och vi 
kan leverera Julbord till ert företag mellan den 5/12 och 
21/12.

Restaurang OvanPå
kommer med trevlig Julglädje

och hemmalagad mat
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