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JULBORD I 1400-TALSMILJÖ

CHAMBRE
SÉPARÉE

Vid Järntorget i Gamla stan, i fantastiska lokaler från 1400-talet,
hittar du gemytliga restaurang Tre Valv.
Restaurangen är vackert restaurerad med bevarade tegelväggar, djupa stenvalv
och kulturminnesmärkt inredning. Hela restaurangen kan ta emot upp till 150 gäster.

Boka stora källar valvet med plats för upp till 60 personer.
Vid bokning av stora valvet får ni ett eget julbord, dessertbord,
egen bar, garderob och musikanläggning samt total exklusivitet.
För total exklusivitet bokas och betalas för minst 50 personer.
Önskas bokning för mindre sällskap har vi ytterligare
2 valv som rymmer 30 respektive 40 personer.
Vi har även en matsal där det finns plats för 15 personer.

Vi serverar julbordet 24nov - 24 dec
Bokning och förfrågningar endast via mail:
julbord@trevalv.se
Alla priser är ex. moms.
Tillstånd alla dagar till 01.00
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SILL &
STRÖMMING
Inlagd sill, senapssill, skärgårdssill,
stekt inlagd strömming, julsill,
matjessill och vitlöksströmming

SALLAD &
GRÖNSAKER
Varmrökt laxsallad, rödbetssallad,
rostade pumpastjärnor på
grönkålssallad med chevre,
dillmajonnäs, hovmästarsås,
cumberlandsås, äppelmos,
pepparrotscreme, tre sorters senap,
pickles, inlagd gurka, gräddfil, rödlök,
gräslök och citronklyftor

VARMRÄTTER
Köttbullar, prinskorv, revbensspjäll,
janssons frestelse, stekt brysselkål
med bacon, julkorv, rödkål stuvad
grönkål, svampomelett, kokt potatis

BRÖD
Vörtbröd, Julknäckebröd och
levainbröd

FISK &
SKALDJUR
Gravad lax, kallröt lax, inkokt lax,
citrusgravad lax, gubbröra,
skaldjurspaté, sillsallad, laxtartar,
ägghalvor med majonäs och
stenbitsrom

KALLSKURET
Julskinka, rostbiff, pastrami, rökt
älgstek, lammfiol, svenska korvar,
lantpaté, leverpastej och kalvylta

VEGETARISK
Vegetariska prinskorvar, vegetariska
köttbullar, honungsglaserade rotfrukter
och krispig halloumi

OST & KEX
Juledamer, kryddost, cheddar,
västerbottenost, gräddädelost,
brieost, marmelad, digestivekex,
saltiner och skuren frukt
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EFTERRÄTT & GODIS
Smågodis, ischoklad, knäck, chokladkaka, saffranpannacotta, pannacotta
pepparkakor, ris à la malta, fruktsallad, marmeladgodis, polkagrisar, nötter,
chokladmousse, maränger, chokladtryffel, fikon, dadlar och vispgrädde

DRYCKESPAKET
STANDARD
2 öl/vin
1 snaps

GULD
2 öl/vin
1 snaps
1 avec

255:-

355:-

DIAMANT
3 öl/vin
1 snaps
1 avec

ALKOHOLFRIA PAKETET
Öppen bar på
läsk/juice/must

445:-

135:-

Välkomstglögg och Kaffe ingår i alla dryckespaket.
Önskar ni ett skräddarsytt dryckespaket eller har särskilda önskemål kring
er bokning, tveka inte att kontakta bokningsansvarig.
OBS: Dryckespaket måste förbeställas via mail senast 24 timmar innan besök.

PRISER OCH TIDER
LUNCH 11.30-14.00

EFERMIDDAG 15.30-18.00

KVÄLL 19.00-22.00

Mån-Ons: 345:Tors-Fre: 395:-

Sön-Tis: 445:Ons-Lör: 495:-

Sön-Tis: 545:Ons-Tors: 595:Fre-Lör: 695:-

Detta ingår i priset: Traditionellt svenskt julbord, Dessertbord, Lokalhyra & Garderob.
Alla priser är Ex Moms

Har ni några funderingar kring allergier eller andra frågor om vårt julbord.
Kontakta bokningsansvarig på julbord@trevalv.se så hjälper vi er på bästa sätt!
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