
 

 

 

Välkommen på julbord hemma hos oss på  

Kung Carls Bakficka - Tre Rum & Kök 

 

Mellan 24 november och 22 december dukar vi upp ett härligt julbord i den 

paradvåning från sekelskiftet där Annie Berg en gång bodde tillsammans  

med sin familj och sitt tjänstefolk i början på 1900-talet. 

De klassiska svenska smakerna finns såklart på bordet – allt uppdukat  

med kärlek i en avslappnad och vacker hemmamiljö. 

Inled gärna med ett glas cava i vår lounge vid kakelugnen för att sedan  

fortsätta till bords med pilsnern och snapsen därtill. 

För mer information, vänligen ring vår bokning på direkt nr: 08-463 50 51 

(Växel: 08-463 50 00) eller e-posta på reservation@kungcarl.se  
 

  



 

 

M E N y 

 

Direktörens sillar 

Örtgravad strömming 

Inlagd sill, senapssill, vitlökssill, sillsallad, örtagårdssill 

Stekt inlagd strömming 

Matjessill med gräddfil & gräslök 

 

från tant elnas kallskänk 

Ägghalvor med dillmajonnäs & räkor 

Rödbetor & äppelsallad 

 Gravad lax med hovmästarsås, kallrökt lax 

Mors varmrökta lax med pressgurka  

Grönsallad 

Kräftskagen smaksatt med aquavit och gräslök 

Potatissallad med kapris & örter 

 

Orvars juliga korvar 

Munsökorv, lantkorv 

Viltpaté med saltgurka & rårörda lingon 

Julskinka, senapsbricka med tre sorters senap 

Rökt renstek 

Syltade kantareller 

 

 



 

Annies småvarma 

                                 Bakfickans köttbullar, prinskorv 

Revbensspjäll, rödkål, kokt potatis 

Pigan Janssons frestelse 

 

Bagar-bertas brödkorg 

Med hembakat rågbröd, vörtbröd,  

Spisknäcke & julknäcke 

 

Kuskens gottebord 

Ostbricka med fikonkompott 

Ris à la Malta med saftsås 

Saffranspannacotta med rårörda bär 

Fruktsallad med mynta & kokos 

Brownie med vaniljgrädde 

Pepparkakor 

Julgodis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bankirens priser 

Julbord - meny 

Pris 588 kr per person exkl. moms  

(625 kr inkl. 12% moms) 

Dryckespaket med ett glas cava, två pilsner, två snapsar & kaffe 

Pris 325 kr per person exkl. moms   

(440 kr inkl. 25% moms) 

 

Lokalhyra tillkommer med 6000 kr exkl. moms  

(7 500 kr inkl. 25% moms) 

Vårt julbord i festvåningen lämpar sig bäst för sällskap  

från 60-100 personer. 

För sällskap under 60 personer rekommenderar vi Bakfickans julbuffé som 

serveras i restaurangen på entréplan. Där tillkommer ingen hyreskostnad.  

Det går även att abonnera hela restaurangen för ett större sällskap,  

vi har kapacitet för 90 gäster i matsalen. 

 

Erbjudande- BOKA TIDIGT! 

Boka innan 1/10 2017 så erbjuder vi 50% rabatt på lokalhyran.  

Gäller i mån av plats.  

 

Domprostens avbokningsregler 

Fram till fyra (4) veckor före ankomst gäller kostnadsfri avbokning.   

Om avbokning sker fyra (4) veckor innan ankomst debiteras 25% av 

beställningens värde, tre (3) veckor innan ankomst debiteras 50%, två (2) 

veckor innan 75% och en (1) vecka innan 100% av beställningens värde. 

Beställningens värde avser mat, ej dryck. 

Välkomna! 

 

www.kungcarlsbakficka.se 


