
CATERING JULBUFFÉER 
Beställ våra julbufféer! Vilken är din favorit?    

BESTÄLLNINGSVILLKOR 
Minsta antal för beställning 20 pers. Porslinshyra tillkommer (servettinrullade bestick och tallrik) 15kr. Tillägg tallrik 5kr.  Ev. kross och 
svinn debiteras. Samtliga priser gäller avhämtning. Vid utkörning/hämtning tillkommer 500,- inom 1 mil från Isaberg, därefter tillkommer 
100 kr/mil 
 

Vi behöver din beställning senast 5 hela arbetsdagar före leverans. Avbeställning av högst 10% av förbeställt antal kan ske fram till klockan 
11.00 tre hela arbetsdagar före arrangemangets början, utan att avgift uttas för avbeställt antal. Ev. undantag kan göras beroende på 

beställningens förutsättningar och separata överenskommelser. 
 

 Moms tillkommer 12%! 

 

Restaurang Höganloft/ Golfkrogen 

Box 78, 330 27 HESTRA  

 

0370-339758 

0370-339750 

 

info@isaberg.se 

www.isaberg.se 
 

 

 

 

 

 

Höganlofts Julbuffé  
Ett vällagat julbord med utvalda klassiker och specialiteter. 

 

  Sill & Fisk   
4 sorter av husets favoritsillar  Ägghalva med skagenröra 

Falbygdens julost Dillgravad lax med hovmästarsås 

Laxröra med senap och gräslök 

Sillpotatis 

Stekt inlagd strömming 

Varmrökt lax från Sjöarps rökeri med 

pepparrotscreme 

Rödbetspesto 

 Hembakat bröd, knäckebröd och smör 

  

  

 Kallskuret  
Senapsgriljerad julskinka  Klassisk senap och vår egen sötstarka senap 

Rostbiff  Krämig potatissallad med purjolök och äpple 

Vår hembakade leverpastej Saltgurka 

Vilt- och trattkantarellpaté Cumberlandsås 

Alvedsrökt kalkonbröst Rödbetssallad 

Rökt lantkorv    

 Småvarmt  
Janssons Frestelse Prinskorv 

Krogens köttbullar Rödkål 

Omelett med svampstuvning Lingon och ingefärsglacerade revben 

 Ost, dessert och gotte  
Brieost och ädelost Fikonmarmelad 

Vindruvor & kex Pepparkakor  

Krögarmors Ostkaka Jordgubbssylt och grädde 

Mjuk pepparkaka med apelsin och färskost 

Mandarinpannacotta 

Godiskorg 

 

 
 

439,- 
 
 
 
 
 
 
 



CATERING JULBUFFÉER 
Beställ våra julbufféer! Vilken är din favorit?    

BESTÄLLNINGSVILLKOR 
Minsta antal för beställning 20 pers. Porslinshyra tillkommer (servettinrullade bestick och tallrik) 15kr. Tillägg tallrik 5kr.  Ev. kross och 
svinn debiteras. Samtliga priser gäller avhämtning. Vid utkörning/hämtning tillkommer 500,- inom 1 mil från Isaberg, därefter tillkommer 
100 kr/mil 
 

Vi behöver din beställning senast 5 hela arbetsdagar före leverans. Avbeställning av högst 10% av förbeställt antal kan ske fram till klockan 
11.00 tre hela arbetsdagar före arrangemangets början, utan att avgift uttas för avbeställt antal. Ev. undantag kan göras beroende på 

beställningens förutsättningar och separata överenskommelser. 
 

 Moms tillkommer 12%! 

 

Restaurang Höganloft/ Golfkrogen 

Box 78, 330 27 HESTRA  

 

0370-339758 

0370-339750 

 

info@isaberg.se 

www.isaberg.se 
 

 
 
 
 
 

Julbuffé i all enkelhet  
Ett vällagat julbord med utvalda klassiker och specialiteter. 

 

  Sill & Fisk   
3 sorter av husets favoritsillar Stekt inlagd strömming  

Falbygdens julost Ägghalva med skagenröra 

Laxröra med senap och gräslök Dillgravad lax 

Sillpotatis Hovmästarsås 

Hembakat bröd, knäckebröd och smör 

  

  

 Kallskuret  
Senapsgriljerdad julskinka Klassisk senap och vår hemgjorda sötstarka senap 

Rostbiff  Krämig potatissallad med purjolök och äpple 

Rökt lantkorv  Rödbetssallad 

 Småvarmt  
Janssons Frestelse Prinskorv  

Krogens köttbullar Rödkål 
 
 

275,- 
 

Dessert tillkommer 
Vad är ett julbord utan dessert egentligen? 

 

 Dessert & Gotte  
Krögarmors Ostkaka Jordgubbssylt och grädde 

Mandarinpannacotta Godiskorg 

Pepparkakor  

 
84,- 

 

 

Jultallrik 
Bjud på en jultallrik med sill, lax och kallskuret 

 
215,- 


