
Brödet 
Triftens knäckebröd med havssalt 
Julkryddad råglevain 
Vörtbröd 
Vispat brynt smör 
Västerbottenost 

Si l l  och vegetar iska inläggningar 
Triftensill med chili, citrongräs och lime 
Löksill 
Senapssill med brynt honung 
Örtagårdssill 
Krämig citronsill 
Stekt dillfylld strömming inlagd med lök och 
morötter 
Inlagd aubergine med tångkaviar, 
kikärtsmajonnäs och dill 
Inlagd zucchini med dill och lök 
Gräddfil och rödlök 

Kal la rätter f rån hav och land  
Gravad lax med fänkålscrudité - med 
hovmästarsås 
Rödbetsgravad lax med äpple och pepparrot 
Sojahalstrad lax “tataki” - med 
pepparrotsmajonnäs 
Kall inkokt lax - med inlagd gurka och 
dillmajonnäs 
Rödingtartar med kapris, selleri och forellrom  
Gubbröra  
Lax och skaldjurspate - med örtagårdssås 
Skagenröra på Julig Solroslimpa 
Krämig rödbetssallad med äpple 
Rödkålssallad med apelsin, tranbär och mandlar 
Rostad pumpa och rotselleri, grönkål, 
frötopping 
Västerbottenpaté 
Waldorfsallad  
Rökt vildsvin - med rödlökschutney 
Leverpastej på klassiskt vis 
Rullsylta med pistage 
Senapsgriljerad julskinka                                         
- med Mys sötstarka senap 

Varma rätter  
Gräddkokt spetskål med vintertryffel 

Apelsin- och saffransmorötter 
Brysselkål med brynt smör, honung  

och rostade frön 
Omelett med svamp 

Janssons frestelse 
Ingefärskryddad fläsksida från Rocklunda 
Triftens köttbullar med klassiska kryddor 

Kryddiga bangers 
Prinskorv 

Dillkokt potatis 

Ostar  
Två sorters svenska gårdsostar                              

- med fröknäcke och päronmarmelad 

Dessert ,  kakor och godis 
Vit chokladpannacotta med lingoncoulis 

            Saffranspannkaka                                           
- med grädde och skogsbärssylt 

Pepparkakspannacotta med kokosgrädde 
Chokladbrownie med apelsin 

Mandelmusslor med grädde och hallon 
Saffransmums 

Franska pepparkakor 
Kolasnittar med ingefära 

Pepparkakor  

Julkola 
Knäck med rostad mandel 

Vit chokladfudge 
Panforte 

Fransk nougat 
Brända mandlar 

Mintkyssar 
Chokladbollar 

Saffransbiskvier 
Risbräck 

Röda mini-dammsugare

boka.enebyberg@triften.se

Enebybergs Gård 
Rosenvägen 39  

Enebyberg 08 244 555 

T R I F T E N S  J U L B O R D  -   p å  E n e b y b e r g s  g å r d  
serveras 24 november - 22 december 

onsdag - fredag: 17 - 19 / 19:30 - 22:00 
lördag och söndag: 12 - 15 / 16 - 19 / 19:30 - 22:30 

745 kr / 785 kronor inklusive julens fördrink med alkohol


