Kafé Kalesch slår upp portarna till en dignande julbrunch i
en av Ålands vackraste historiska miljöer. Här är havet
granne och det förflutna nära.
Julbordet står uppdukat varje lördag och söndag från och
med helgen 26-27 november till och med 17-18 december.

Julbord
med twist
på Kafé Kalesch

Upplägget är delvis traditionellt men även fokuserat kring fisk och grönsaker, allt för att skapa ett hållbart, nytänkande och
lekfullt julbord. Grönsakerna har historiskt sett fått ta mindre plats av helheten på de traditionella julborden – men vi älskar att
skapa magi med våra gröna vänner. Därför har vi valt att grönsakerna får betydligt större utrymme, liksom fisken då närheten
till havet gör att vi inte riktigt kan låta bli.

Det kalla i urval:

Det varma i urval:

• Grönkålssallad med apelsin, hjortron och pistagenötter
• Kålsallad med tahinidressing
• Brysselkålssallad med kanderade valnötter
• Gravad morot med hovmästarsås
• Chevrégratinerade gul & rödbetor med päronchutney och rostade
hasselnötter
• Griljerad kålrot
• Bakad rotselleri med senapstäcke
• Kryddgrön potatissallad
• Julskinka
• Sikrom
• Ägghalvor
• Sillar x 3
• Gravad lax
• Varmrökt lax
• Julens aptitretare - Ett riktigt smörgåsbord av aptitretare på julens
goda. Jag låter fantasin flöda.

• Ribollita – italiensk vegetarisk julgryta
• Prinskorv
• Vintergryta på högrev
• Lax i krämig sås med rotfrukter, dill och spenat
• Julens Janssons Frestelse
• Kokt potatis

Desserterna i urval:
• Apelsindessert med doft av kanel och pepparmynta
• Brietårta med honungsrostade valnötter och färska
fikon
• Ris à la Malta - En efterrätt till jul som älskas av både
stora och små!
• Handgjorda chokladpraliner från Mercedes
Chocolaterie
• Stort fruktfat
Amalias lingon- och blåbärsglögg och kaffe till alla.

Välkomna till ett hållbart, nytänkande och lekfullt julbord!
Julbordsbrunchen serveras lörd och sönd 26/11– 18/12, kl 10–15. Pris: Vuxna 39
euro. Barn 7-12 år 19 euro. Barn 3-6 år 9 euro. Barn under 3 år gratis.
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