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CATERING
- BJUD PÅ julstämning!
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Mat är en riktigt god anledning att träffas! Bjud in till adventsmingel, julfest 
eller årets sista konferens – och låt oss sköta maten.

Våra kreativa kockar skapar julsmaker som överraskar. Som vanligt satsar vi 
på färska, naturliga råvaror med mycket grönt.

Du kan beställa din catering för avhämtning eller för leverans. Vill du hellre 
ha bjudningen hos oss, går det att abonnera restaurangen. Då vårt mål är att 
du ska vara nöjd, skräddarsyr vi det mesta. Möjligheterna är oändliga – och vi 
är flexibla.

Välkommen till Tastory!

Beställer du catering åt ett företag? Då rekommenderar vi vår webbshop 
för företagskunder. Ett enkelt och smidigt sätt att beställa, betala och  följa 
upp din beställning. Kontakta oss, så hjälper vi dig med registrering.

Alla priser anges ex moms och leveransavgift.



5

• Ägghalva med rom och tagetesmajonnäs
• Tastorys citrussill
• Dijonsill
• Sill med asiatiska smaker
• Zucchini-sill (vegansk)
• Gravad lax med hovmästarsås
• Varmrökt lax
• Griljerad skinka på svensk gårdsgris
• Griljerad rotselleri
• Tastorys köttbullar 
• Lågtempad benfri revbenssida med  

kanel och ingefära
• Prinskorv med brynt smör och färska 

örter
• Kokt hjortrygg med pepperrot och 

 grönkål
• Morots- och linsbollar med chilicrème
• Kokt potatis med flingsalt
• Janssons frestelse

• Vegssons frestelse
• Tastorys grädd- och citronstuvade grönkål
• Rödkålssallad med apelsin och pumpafrön
• Brysselkålsallad med spenat och honung
• Rödbetssallad med färska örter
• Rostade rotfrukter
• Blomkåls- och broccoliterrin
• Juledamer
• Ädelost
• Brieost
• Cheddar
• Julknäcke
• Tastorys juliga filmjölksbröd
• Julgodis
• Pepparkakor
• Mandariner
• Glögg med russin och mandel
• Saffranspannkaka med Tastorys  

hemgjorda sylt

tastorys jULBORDSBUFFÉ 450 kr/pers

Våra stora bufféer går att beställa fram till fem arbetsdagar före önskad leverans och för minst 10 personer. Har du 
andra önskemål på mat eller önskar köpa delar av våra bufféer, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.
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Småplock 
• Fräst dressad grönkål med kallrökt lax och färska örter 45 kr
• Chevré med sirapsfräst brysselkål och Serranochips 45 kr
• Potatiskräm med matjessill samt ägg- och gräslökshack 45 kr
• Pomeransdoftande bönbollar med rödkålsallad och sticklöksricotta 45 kr
• Rökt sidfläsk, rödbetskräm och rotfruktscrunch 45 kr 
• Glöggpannacotta med pepparkakssmulor 32 kr
• Ädelostboll med pepparkakscrunch 32 kr
Ovan produkter går att beställa fram till fem arbetsdagar före önskad leverans och för minst 10 personer.

Julklassiker
• Julskinka på vörtbröd med senapscrème 32 kr
• Cheddarost på vörtbröd 32 kr
• Risgrynsgröt med kanel och socker 45 kr
• Lussekatt 19 kr
• Pepparkakor med glasyr 20 kr/port
• Fat med mandariner och Fazer julchoklad 20 kr/pers
• Glögg med russin och mandel 38 kr
• Varm äppelmust med julkryddor 28 kr
• Julmust 21 kr
• Saffranspannkaka med Tastorys egna sylt 49 kr
• Hemmagjorda tryfflar: rödbeta getost, ädelost pepparkaka, ädelost kokos saffran 15 kr

Julmingel & tilltugg

Ovan produkter går att beställa fram till kl. 12 dagen före önskad leverans. 
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Tastory Kista • Kistagången 12 • kistagangen@tastory.se • 070-298 26 58

Tastory Lindhagen • Lindhagensgatan 126 • lindhagensgatan@tastory.se • 08-656 12 70

tastory.se


