K-MÄRKTS JULBORDSLÅDA
JULEN 2021
ALLA PRISER INK MOMS

JULLÅDA
Vill du slippa planering, handling och att
stå allt för lång tid i köket?

PERSONER & PRIS
Jullådan är tänkt för 2 personer.
PRIS: 995:- / låda

UPPHÄMTNING / BUD-LEVERANS
Upphämtning på någon av våra sex
restauranger/matcaféer den 22-23/12.

Vi har packat allt du behöver för en god
jul - i en låda.

Lådan är rejält generös. Över 1 kg mat /
person. Så den räcker nog till flera dagar
eller fler gäster - speciellt om man
kompletterar med lite tillval.

Vi kan också buda lådan till er om ni
önskar. Skriv det då ihop med adress i
kommentarsfältet. Budkostnad
tillkommer.

BESTÄLLNING
Sista beställningsdag är den 19/12.

FRÅGOR
Har ni frågor och funderingar är ni varmt
välkomna att kontakta:

Från sillen i början till desserten i slutet…
Det enda du behöver komplettera med är
potatis och smör - eventuellt lite dryck
och trevligt sällskap:-)
Vi skickar med allergiinformation och
instruktioner.

Beställning och betalning sker via vår
web-handel: kmarkt.se (från slutet av
vecka 49)

info@kmarkt.se
08-466 88 90
Jens Dolk 0702-69 33 77

K-MÄRKTS
18 JULBORDSRÄTTER
Julsill - havtorn och vanilj

Benfria revbensspjäll med
apelsin & stjärnanis

Senapssill

Rödbetssallad

Matjesillsröra
Gravad lax med smak av fänkål
& hovmästarsås med espresso
Varmrökt lax &
yoghurt med rosépeppar
Julskinka från svenska gårdar
& äppelmos "Ester"
Rådjurspaté med dijonnaise
Rilette av anka & pälrhöna

Grönkål "slaw" med äpple-,
citrus- & russinvinägrett
Kryddbrässerad rödkål
Pickels - cornichon, syltlök,
morot
Knäckebröd med anis och
fänkål
Lagrad ost ”Gammelknas”
från Arla Unika
Vit chokladcheesecake med
pepparkaka

Julig kalkonkorv
Janssons Frestelse

TILLVAL
10st köttbullar & 10st
prinskorvar från Nibble Gård
85:Löjrom från Bottenviken
100g - 500:-

Vörtbröd, 700g
75:-

Pepparkaksdeg, 500g
85:-

5st Saffransbullar med
mandelmassa
180:-

Pralinask, 4 st
85:-

Julkakor (cookies), 7st
55:-

De tre K:na
K-märkt ägs och drivs av en kock, en konditor och en kypare – Hanna Normark, Daniel Roos och Jens Dolk.
Ibland kallar vi oss för de tre K:na. 2014 startade vi K-märkt i Garnisonen - idag finns vi på sju adresser i Stockholm.
Läs gärna mer om vår hållbara matfilosofi på: kmarkt.se

