
7A Office & Lounge
Conference & Event

Nissetallrik 

Två sorters sillar. En smaksatt med lök, kryddpeppar och morot och en med 
smak av senap, dill och kaffe
C.

Rimmad citruslax med gräslök
.

Ägghalvor med sikrom och lök 
.

Prosciutto cotto med fänkål och surdegsbröd
.

Köttbullar smaksatt med nejlika och senap
.

Rödbetor med persilja och majonnäs
.

Potatissallad med selleri och äpple
.

Räkor med citron och dill
.

Bröd med smör och jul ost

Gröna tallriken

Två sorters vegansillar. En med Tempeh som bas smaksatt med senap och dill 
och en med Shiitake svamp smaksatt med kryddpeppar och lök
.

Vegetarisk ”julskinka” av kålrot med pinjenötter och manchego ost 
.

Ägghalvor med tångkaviar och lök
.

Rökt rotselleri med äppelchutney och honung
.

Rödbetor med äpple och majonnäs
.

Potatissallad med selleri och äpple
.

Gulärtor med fänkål och senap
.

Västerbottenpaj med krasse och smetana
.

Bröd med smör och jul ost

Pris från 395 SEK/person

Pris från 395 SEK/person

7A Centralen
— Jultallrikar, 
skaldjur eller julbord
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Havets lilla

Gravad lax med gravlaxsås
.

Färskrökt lax med Rhode Island sås
.

Färska räkor
.

Skagenröra med forellrom
.

Kräftröra
.

Fiskpaté
.

Sauce Verte
.

Hackad rödlök, citron och gräddfil
.

Bröd och smör

7A Centralen
— Jultallrikar, 
skaldjur eller julbord

Havets stora

Halv amerikansk hummer med majonnäs
.

Havskräftor
.

Färska räkor
.

Vinkokta musslor
.

Gravad lax med gravlaxsås
.

Färskrökt lax med Rhode Island sås
.

Skagenröra och kräftröra
.

Västerbottenpaj
.

Hackad rödlök, citron och gräddfil
.

Bröd och smör

Pris från 650 SEK/person

Pris från 695 SEK/person
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Julbordsbuffé

Tre sorters sillar. En smaksatt med lök, kryddpeppar och morot och en med smak 
av senap, dill och kaffe, samt en med Rom, smetana och gräslök
C.

Rimmad citruslax med gräslök
.

Ägghalvor med sikrom och lök 
.

Prosciutto cotto med fänkål och surdegsbröd
.

Köttbullar smaksatt med nejlika och senap
.

Rödbetor med äpple och majonnäs
.

Sticky ribs med smak av chili
.

Prinskorv med smak av ingefära och timjan
.

Rödkål med apelsin och sultanrussin
.

Makrill med gravad äggula och tryffel
.

Kokt potatis med dill och brynt smör
.

Surdegsbröd och vörtbröd med smör och jul ost
.

Skumtomtar

7A Centralen
— Jultallrikar, 
skaldjur eller julbord

Pris från 695 SEK/person
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