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Catering för
 julen 2022.

Kärlek till mat sedan 1997



Låt julen bli 
extra god i år.
Få högtider är väl lika traditionsbundna och förknippade med mat som just 
julen. Vi älskar våra klassiska julbordsrätter; sillen, skinkan, den gravade laxen, 
risgrynsgröten ... 

vid beställning av 
Julbord eller Jultallrik 

före 1:a advent

Vi bjuder 
på julgodis

Alla angivna priser är baserade på de förutsättningar som råder i september 2022. Just nu lever vi med osäker-
hetsfaktorer gällande råvaru-, energi- och leveranspriser samt pris för engångsmaterial. Vi måste därför reservera 
oss för eventuella prisjusteringar (upp eller ner!) och hoppas på din förståelse i denna osäkra tid.

Vi kan bli fullbokade så beställ så snart som möjligt med en cirka-antal och återkom med exakt antal en vecka innan.

För oss på Gourmet Sofie är julen något alldeles extra. Köket sjuder av aktivitet, dofterna 
från grytorna är fantastiska, kockarna nynnar på julsånger från morgon till kväll och 
hundratals julfiranden kröns med våra läckra julbord och jultallrikar! 

Riktigt god och vällagad mat är ändå bara halva sanningen för en god jul. Se till att 
du också får chans att njuta och umgås med dina vänner, kollegor, eller kunder. Med 
catering blir du en del av festligheterna!

För oss har den vegetariska och veganska kosten blivit en självklar del även av julbor-
det. Vi utmanar alltid oss själva i att se till att specialkost blir minst lika välsmakande 
och spännande som allt annat – inga kompromisser här!

Grönt eller annan specialkost.

Bara bra råvaror.

Vi skapar helheten.

Självklart tar vi vårt ansvar och ser till att laga mat med ekologiska råvaror så mycket 
som möjligt. Vi gör klimatsmarta val, säsongsanpassar våra menyer och prioriterar 
i möjligaste mån närodlade råvaror. 

Vill du ha hjälp med hela paketet? Inga problem! 
Gourmet Sofie erbjuder inte bara catering av mat utan vi hjälper dig att rama in hela 
arrangemanget. Det kan vara allt från dryck, porslin, dukning, serveringspersonal, 
möbler och blommor. Hör av dig till oss så berättar vi mer.  

Jessica Petersen Barber och medarbetare.



Ägghalva toppad med dillmajonnäs, äpple- och ingefärssill, senapssill, krämig Fjärås-
sill med pepparrot och dill, apelsin- och stjärnanissill, färskpotatis, Sofies gubbröra, 
kallrökt lax med hovmästarsås, skaldjursröra med dill och pepparrot, varmrökt lax 
med sauce verte

Getostpaj med spenat och fikon, rökt kalkonbröst med julpicklade grönsaker och 
örtcrème, senapsgriljerad svensk julskinka med Sofies senap, rökt julkorv, rödbets-
sallad, rotfruktssallad med strimlad grönkål och rostade frön

Janssons frestelse, köttbullar, prinskorv, kanel-och ingefärsglaserad fläsksida, rödkål

Cheddar, Stilton, Brie, fikonmarmelad, kex och grönsaker
Vörtbröd, knäckebröd, vispat smör
Wienernougat, chokladpraliner och chokladfudge med havssalt

Kuvertpris: 525 kr (588 kr inkl moms) minimum 8 personer

Stort julbord

Vår julmeny. 
För oss är måltiden mer än bara mat. Den är minst lika mycket en smakupplevelse 
som ramar in tillställningen.

Litet julbord
Ägghalva toppad med dillmajonnäs, äpple- och ingefärssill, senapssill, färskpotatis, 
Sofies gubbröra, kallrökt lax med hovmästarsås, skaldjursröra med dill och pepparrot

Grönkålssallad med granatäpple, parmesan och citronvinägrett, rökt kalkonbröst 
med julpicklade grönsaker och örtcrème, senapsgriljerad svensk julskinka med 
Sofies senap, rökt julkorv, rödbetssallad

Janssons frestelse, köttbullar, prinskorv, rödkål

Cheddar, vörtbröd, knäckebröd och vispat smör

Kuvertpris: 395 kr (442 kr inkl moms) minimum 8 personer

Sofies Ris à la Malta med röda bär i glas
Kuvertpris: 52 kr (58 kr inkl moms) minimum 8 st

Saffranspannacotta med 
pepparkakscrunch
Kuvertpris: 52 kr (58 kr inkl moms) minimum 8 st

Vegansk saffranspannacotta med 
pepparkakscrunch
Kuvertpris: 52 kr (58 kr inkl moms) minimum 8 st

Minipanncotta med saffran och 
pepparkakscrunch
Kuvertpris: 42 kr (47 kr inkl moms) minimum 8 st

Ostbricka med Brie, Stilton, 
fikonmarmelad, grönsaker och kex
Kuvertpris: 69 kr (77 kr inkl moms) minimum 8 st

Fransk chokladkaka med apelsinfrosting 
Kuvertpris: 42 kr ( 47 kr inkl moms) minimum 8 st

Sött

Picklad svamp, brantevikstofu, färskpotatis, vegansk gubbröra, gravad morot 
med hovmästarsås och julpicklade grönsaker, ägghalva med dillmajonnäs, 
senapsgriljerad rotselleri med Sofies senap, grönkålssallad med granatäpple, 
parmesan och citronvinägrett, getostpaj med spenat och fikon, rödbetssallad, 
rotfruktssallad med babyspenat och rostade frön

Veganska köttbullar, vegansk Janssons frestelse, kanel- & ingefärsglaserad 
oumph, rödkål

Cheddar, vörtbröd, knäckebröd och vispat smör

Kuvertpris: 395 kr (442 kr inkl moms) minimum 8 personer

Gäller endast 22-23:e december. Se vår hemsida för mer information.

Vegetariskt julbord

Julbord till julafton



Ägghalva toppad med dillmajonnäs, äpple- och 
ingefärssill, senapssill, färskpotatis, Sofies gubbröra, 
skaldjursröra med dill och pepparrot, kallrökt lax 
med hovmästarsås, grönkålssallad med granatäpple, 
parmesan och citronvinägrett, rökt kalkonbröst med 
julpickade grönsaker och örtcrème, senapsgriljerad 
svensk julskinka med Sofies senap, rökt julkorv, köttbullar, 
rödbetssallad, Cheddar, vörtbröd, knäckebröd, Bregott

Kuvertpris: 245 kr (275 kr inkl moms) minimum 1 person

Jultallrik

Picklad svamp, brantevikstofu, vegansk gubbröra, färskpotatis, gravad morot med 
hovmästarsås och julpicklade grönsaker, rödbetssallad, veganska köttbullar, grön-
kålssallad med granatäpple, citronvinägrett och rostade frön, rotfruktssallad med 
strimlad grönkål, vegansk ost, vörtbröd, knäckebröd, Becel

Kuvertpris: 245 kr (275 kr inkl moms) minimum 1 person

Vegansk jultallrik

Småvarmpaket med Janssons 
frestelse, prinskorv och rödkål
Kuvertpris: 79 kr (89 kr inkl moms) /per person

Janssons frestelse
Kuvertpris: 52 kr (58 kr inkl moms) minimum 1 person

Kanel- & ingefärsglaserad fläsksida
Kuvertpris: 52 kr (58 kr inkl moms) minimum 1 person

Veganskt småvarmtpaket med 
Janssons frestelse, rödkål, kanel- 
& ingefärsglaserad oumph
Kuvertpris: 79 kr (89 kr inkl moms) minimum 1 person

Småvarmt till jultallrik

Sofies gubbröra på kavring
Dubbel sandwich med skaldjursröra
Getostpaj med spenat och fikon
Köttbullar och rödbetssallad på rågsnitt
Svensk julskinka med Sofies senap 
på vörtsnitt
Stiltoncrème och pepparkakor
Kuvertpris: 235 kr (263 kr inkl moms) 
minimum 20 personer

Stora Julminglet

Sofies gubbröra på kavring
Svensk julskinka med Sofies senap 
på vörtsnitt
Stiltoncrème och pepparkakor
Kuvertpris: 115 kr (129 kr inkl moms) 
minimum 20 personer

Lilla Julminglet
Vegansk gubbröra på kavring
Veganska köttbullar med rödbetssallad 
på rågsnitt
Stiltoncrème och pepparkakor
Kuvertpris: 115 kr (129 kr inkl moms) 
minimum 20 personer

Vegetariska Julminglet



Kontakta oss

Hör av dig så hjälper vi dig med din 
beställning och svarar gärna på frågor. 
Du beställer våra tjänster enklast genom 
att mejla eller ringa till oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Gourmet Sofie
Nordenskiöldsgatan 16

413 09 Göteborg

Tel: 031–140 160
info@gourmetsofie.se
www.gourmetsofie.se

Traditionell catering med
modern twist i 25 år.


