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Örserumsbrunn gestgifveri presenterar 
EN KLASSISK JULMIDDAG  

I FEM KAPITEL 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Välkommen till en stämningsfull och klassisk julupplevelse på Örserumsbrunn. 
I vår pyntade matsal bjuder vi till bords med en bordsserverad julmiddag i fem kapitel.  

Njut julens smaker och dofter i stearinljusens sken medan vinterkvällen sänker sig över Ören. 
Vårt eget bryggeri har naturligtvis bryggt julens öl. 

 
Välkomstglubbel med tilltugg 

Sill & Co 
Brunnens kallskurna 
Henriks småvarma 
Marias dessertdröm 
Julgotter och kaffe 

 
Med stora ytor och begränsat antal gäster bjuder vi in till julmiddag på ett säkert och rofyllt vis.  

Vill ni sitta helt för er själva? Boka vår separée i Biblioteket. 
 

 Vår julmiddag serveras fr o m den 28 nov. 
Fredagar och lördagar från 18:00, söndagar från 13:00 
Övriga veckodagar eller tider – sänd förfrågan till oss. 

 
545 SEK p.p. 

 
Julmiddag med julmord den 2 december - 995 SEK p.p. 

 
Julmiddagspaket inkl. övernattning samt frukost 

1195 SEK p.p. i delat dubbelrum | Enkelrumstillägg 245 SEK 
 

Bokning och information: 
Tel: 0390-300 03 | Mail: info@orserumsbrunn.se 
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INNEHÅLL  
FEM RÄTTERS JULMIDDAG 

 
Välkomstglubbel med tilltugg 

 
Sill & Co 
Pilsnersill 

Hallonbladsill 
Löjromsill 

Gubbröra på fröknäcke 
Kokt potatis 

Örenröra i krustad 
Gravad gös från Vadstena 

Gravad lax med hovmästarsås 
Räk- & romcheesecake 

Dillmayo 
Kallrökt torsk 

Ägghalvor med stenbitsrom 
 

Brunnens kallskurna 
Julskinka 

Cognacsgravad oxe från Bosons Gård 
Viltkorv från Sjöarps 

Rökt vildsvin från Sjöarps 
Rökt rådjur från Sjöarps 

Rullsylta 
Rödbetssallad 
Picklad rödkål 

Brunnsrullad senap 
Picklade polkabetor 

Äpple- & pepparrotschutney 
 

Henriks småvarma 
Jansons Frestelse 

Julköttbullar 
Prinskorv 
Julkorv 

Svampomelett 
Julig majssoppa 

Brysselkål 
 

Marias dessertdröm 
Ris à la Malta 

Sticky toffée pudding 
Pepparkakschokladmousse 

Lilla Blå med smörstekt kavring och dragonhonung 
 

Julgotter och kaffe 
 
 

Reservation för ev. ändringar p.g.a. tillgång av lokala råvaror. 
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Varför inte ta med Örserumsbrunns härliga julstämning hem till din egna vrå?  
Eller bjud medarbetarna på företaget på en försmak av julen i fikarummet.  

 
Självklart erbjuder vi vår julmiddag som catering.  

En liten sista touch och sen är det bara att njuta hela vägen. 
 

475 SEK/person 
 

INNEHÅLL  
CATERING 
Pilsnersill 

Hallonbladsill 
Löjromsill 

Örenröra i krustad 
Gravad gös från Vadstena 

Gravad lax med hovmästarsås 
Dillmayo 

Kallrökt torsk 
 

Julskinka 
Cognacsgravad oxe från Bosons Gård 

Viltkorv från Sjöarps 
Rökt rådjur från Sjöarps 

Rullsylta 
Rödbetssallad 
Picklad rödkål 

Brunnsrullad senap 
Äpple- & pepparrotschutney 

 
Jansons Frestelse 

Julköttbullar 
Prinskorv 

Julig majssoppa 
Brysselkål 

 
Sticky toffée pudding 

Pepparkakschokladmousse 
 
 

Reservation för ev. ändringar p.g.a. tillgång av lokala råvaror. 
 


