
Julens delikatesser från 
Skatans Rökeri och Skatans Café & Krog

  juletid vaknar det lilla fiskeläget Skatan ute i Njurunda skärgård till liv igen,  
efter några tysta höstmånader börjar det åter hända saker.

I krogens kök är det febril verksamhet, det hackas, kavlas, mortlas, gravas, rullas och steks.

Här lagas mat från grunden, utan tillsatser och e-nummer men med smör, grädde,  
färska örter, kryddor och grönsaker. Allt är laktosfritt, det mesta utan gluten. 

Vid rökugnarna bakom sjöboden ligger al-veden staplad, klar att användas de dagar elden 
skall tändas. I den gamla tunnan bredvid ligger al-flis, egentillverkad nere i skogen.

Sedan 1968 har Skatans Rökeri varmrökt fisk på gammalt traditionellt vis, utan termometrar och 
timers, här är det mängden fisk i ugnarna, lufttryck och vindar som bestämmer. 

Att den är klar avgörs av erfarenhet och fingertoppskänsla, det här är ett klassiskt mathantverk.

Nu har du möjlighet att beställa hem julens delikatesser till ditt eget bord.  
Från vårt kök och rökeri. Av de finaste av råvaror. Tillagat med kärlek och omsorg. 

SKATANS JULKASSE MED UTVALDA SKÄRGÅRDSDELIKATESSER  
375 KR/PERSON

Varje kasse är avsedd för två personer. Går att beställa för 2, 4, 6…osv. Inte udda antal. 
Du kan inte byta ut varor i kassen men självklart kan du komplettera med ytterligare sillar, 

röror och annat som du hittar längre ner!
Gravad lax i tunna skivor

Varmrökt pepparlax
Stekt inlagd strömming

Inlagd sill
Senapssill

Skärgårdssill
Skagenröra
Kärringröra

Västerbottenpaj
Svensk sikrom
Hovmästarsås

Marys hembakade småkakor
Hemgjorda cognacstryfflar

SILL
Från filéer av finaste kvalitet skär vi de bitar som tillsammans med färska örter,  

kryddor och andra smakbärare sedan blir våra goda krämiga och klara sillinläggningar. 
Samtliga sillburkar väger 3 hg och kostar 59 kr st.

 
Inlagd sill (klar) 

– en riktig klassiker, förmodligen den mest förekommande på alla julbord
Senapssill (krämig) 

– ett måste för många på julbordet
Skärgårdssill (krämig) 

– en av våra populäraste sillar. Sälta från stenbitsrom, sötma från honung och mycket färsk dill.
Kryddig tomatmatjes 

– en sill med både sötma och lite bett, krämig men utan mejeri, ekologiska tomater är ”röran”.
Skatansill (krämig) 

– här möts bl a fänkål, äpple och stenbitsrom, en sill med många smaker och mycket innehåll
Västerbottenssill (krämig) 

– den älskade osten från Burträsk gör ingen besviken!
Ört- & vitlökssill (krämig) 

– härliga smaker från färska örter-dill, persilja och gräslök!
Lingon, äpple och pepparrot (klar) 

– God och vacker sill i julens färger med bär från skogarna runt Skatan

STRÖMMING
Från fiskare Hans Frölander i Bondhamn norr om Söråker kommer all vår strömming,  

filead och levererad till oss dagen efter fångst. 
Strömming är riktig lyxmat tycker vi, inte helt lätt att få tag på idag och kräver tid i köket. 

Här har vi gjort jobbet åt dig, det är bara att sätta sig till bords och njuta!

Stekt inlagd strömming
Bröad, stekt i smör och inlagd i en söt ättikslag med mycket röd lök  

och dill blir den en av julens allra mest älskade rätter:
Liten 4-5 flundror 78 kr/lådan
Stor 8-9 flundror 98 kr/lådan

Rullströmming
En älskad klassiker bland strömmingsrätterna. 

Inkokt i en lag med smak av flera av julens smaker-kryddpeppar, lagerblad, kryddnejlikor och 
mycket färsk dill har den sin självklara plats på julbordet för många. 

300 gr 78 kr/lådan

LAX
Laxen är en självklarhet på de allra flestas julbord och inte undra på, det är ju så gott!

Den vi förädlar kommer från Norge och är odlad. 

Varmrökt pepparlax
Rökeriets populäraste och mest efterfrågade delikatess!

Efter en natt i saltlake läggs de skurna bitarna på ramar där de kryddas med en pepparblandning. 
I cirka en timme har det då sprakat en brasa i ugnarna för att driva ut fukten och få upp  

nödvändig temperatur. Efter att blöt al-flis lagts på elden och tämjt lågorna börjar nu rök att 
utvecklas och fisken kan sättas in. Cirka 3 timmar senare plockas de första bitarna ut,  

mängden fisk i ugnen, lufttryck och vindstyrka kommer att påverka hur lång tid det tar  
innan all fisk är färdigrökt, här finns inga manualer att ta till, bara erfarenhet.

Pris 380 kr/kg.

Bit ca 3 hg. Exakt vikt/pris fastställs efter rökning. 
Bit ca 5 hg. Exakt vikt/pris fastställs efter rökning. 
Bit ca 1 kg. Exakt vikt/pris fastställs efter rökning. 

Hel filé 1,8-2,2 kg. Exakt vikt/pris fastställs efter rökning

Gravad lax
Vad vore väl en jul utan gravlax? Inget om du frågar oss! 

Skatans gravade lax får tandvattnet att rinna på de flesta, med mycket  
färsk dill och ett recept som använts sedan 1968!  

Du kan köpa den både på bit och beställa färdigskurna tunna skivor
Pris bit 380 kr/kg

Pris skivor 480 kr/kg
Tunna skivor, 6 st i varje paket, du beställer antal paket.

Bit ca 3 hg. Exakt vikt/pris fastställs vid packning 
Bit ca 5 hg. Exakt vikt/pris fastställs vid packning 
Bit ca 1 kg. Exakt vikt/pris fastställs vid packning 

Hel filé ca 2 kg. Exakt vikt/pris fastställs vid packning

RÖROR OCH SÅSER

Skagenröra
MSC-märkta handskalade räkor, färsk dill, äkta majonnäs, färskpressad citron och en gnutta dijon, 

det här är en favorit hos många. På ägghalvan, toasten eller att ätas med sked direkt ut burken!
Burk 2 hg   70 kr
Burk 4 hg  140 kr

Kärringröra
Här får gubbarna ge vika och låta damerna ta plats! 

En krämig och smakrik röra med bl a gravlax, till julbordet eller som vickning på gott knäcke fram 
på julaftonskvällen när det börjar kurra i magen igen.

Burk 2 hg    65 kr
Burk 4 hg  130 kr

Kräft- & västerbottenröra
I vårt tycke kan man aldrig ha för många röror! Att servera på snittar när gästerna kommer,  

som en del av julbordet eller på en smörstekt toast. Möjligheterna är många och denna krämiga 
och goda röra med kräftstjärtar och Västerbottensost brukar bli en favorit.

Burk 2 hg   80 kr
Burk 4 hg  160 kr

Hovmästarsås
Ett måste på gravlaxmackan för många!

Burk 1 dl   25 kr
Burk 2 dl   50 kr

Rökerisås
Denna omtyckta sås, en krämig och len variant på hovmästarsås har gått att köpa på  

Rökeriet under många år, den passar perfekt till den rökta laxen!
Burk 2 dl   55 kr

SMÅVARMT

Tanternas goda köttbullar
Av smet gjord på de allra bästa av råvaror handrullar och smörsteker  

mamma Irene och svärmor Mary våra goda köttbullar.
Med svensk KRAV-märkt blandfärs, ekologiska ägg, laktosfri mjölk och glutenfritt ströbröd är de 
inte bara snälla mot djur och natur, alla vid bordet, även de som inte tål laktos och gluten kan äta 

samma köttbullar. En stekpanna mindre när julbordet skall fram!
5 hg   120 kr

Janssons frestelse
Med mycket ansjovis och lök samt laktosfri grädde gör vi vår krämiga och goda Jansson. 

Kan också ätas av både laktos- och glutenintoleranta.
5 hg   60 kr

Beställ på tel 060-380 08 eller info@skatanscafe.se
Öppettider: Mån 21/12 10-19, tis 22/12 10-19, ons 23/12 9-14, Julafton STÄNGT.
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I vårt tycke kan man aldrig ha för många röror! Att servera på snittar när gästerna kommer,  

som en del av julbordet eller på en smörstekt toast. Möjligheterna är många och denna krämiga 
och goda röra med kräftstjärtar och Västerbottensost brukar bli en favorit.

Burk 2 hg   80 kr
Burk 4 hg  160 kr

Hovmästarsås
Ett måste på gravlaxmackan för många!

Burk 1 dl   25 kr
Burk 2 dl   50 kr

Rökerisås
Denna omtyckta sås, en krämig och len variant på hovmästarsås har gått att köpa på  

Rökeriet under många år, den passar perfekt till den rökta laxen!
Burk 2 dl   55 kr

SMÅVARMT

Tanternas goda köttbullar
Av smet gjord på de allra bästa av råvaror handrullar och smörsteker  

mamma Irene och svärmor Mary våra goda köttbullar.
Med svensk KRAV-märkt blandfärs, ekologiska ägg, laktosfri mjölk och glutenfritt ströbröd är de 
inte bara snälla mot djur och natur, alla vid bordet, även de som inte tål laktos och gluten kan äta 

samma köttbullar. En stekpanna mindre när julbordet skall fram!
5 hg   120 kr

Janssons frestelse
Med mycket ansjovis och lök samt laktosfri grädde gör vi vår krämiga och goda Jansson. 

Kan också ätas av både laktos- och glutenintoleranta.
5 hg   60 kr

Beställ på tel 060-380 08 eller info@skatanscafe.se
Öppettider: Mån 21/12 10-19, tis 22/12 10-19, ons 23/12 9-14, Julafton STÄNGT.
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Julens delikatesser från 
Skatans Rökeri och Skatans Café & Krog

  juletid vaknar det lilla fiskeläget Skatan ute i Njurunda skärgård till liv igen,  
efter några tysta höstmånader börjar det åter hända saker.

I krogens kök är det febril verksamhet, det hackas, kavlas, mortlas, gravas, rullas och steks.

Här lagas mat från grunden, utan tillsatser och e-nummer men med smör, grädde,  
färska örter, kryddor och grönsaker. Allt är laktosfritt, det mesta utan gluten. 

Vid rökugnarna bakom sjöboden ligger al-veden staplad, klar att användas de dagar elden 
skall tändas. I den gamla tunnan bredvid ligger al-flis, egentillverkad nere i skogen.

Sedan 1968 har Skatans Rökeri varmrökt fisk på gammalt traditionellt vis, utan termometrar och 
timers, här är det mängden fisk i ugnarna, lufttryck och vindar som bestämmer. 

Att den är klar avgörs av erfarenhet och fingertoppskänsla, det här är ett klassiskt mathantverk.

Nu har du möjlighet att beställa hem julens delikatesser till ditt eget bord.  
Från vårt kök och rökeri. Av de finaste av råvaror. Tillagat med kärlek och omsorg. 

SKATANS JULKASSE MED UTVALDA SKÄRGÅRDSDELIKATESSER  
375 KR/PERSON

Varje kasse är avsedd för två personer. Går att beställa för 2, 4, 6…osv. Inte udda antal. 
Du kan inte byta ut varor i kassen men självklart kan du komplettera med ytterligare sillar, 

röror och annat som du hittar längre ner!
Gravad lax i tunna skivor

Varmrökt pepparlax
Stekt inlagd strömming

Inlagd sill
Senapssill

Skärgårdssill
Skagenröra
Kärringröra

Västerbottenpaj
Svensk sikrom
Hovmästarsås

Marys hembakade småkakor
Hemgjorda cognacstryfflar

SILL
Från filéer av finaste kvalitet skär vi de bitar som tillsammans med färska örter,  

kryddor och andra smakbärare sedan blir våra goda krämiga och klara sillinläggningar. 
Samtliga sillburkar väger 3 hg och kostar 59 kr st.

 
Inlagd sill (klar) 

– en riktig klassiker, förmodligen den mest förekommande på alla julbord
Senapssill (krämig) 

– ett måste för många på julbordet
Skärgårdssill (krämig) 

– en av våra populäraste sillar. Sälta från stenbitsrom, sötma från honung och mycket färsk dill.
Kryddig tomatmatjes 

– en sill med både sötma och lite bett, krämig men utan mejeri, ekologiska tomater är ”röran”.
Skatansill (krämig) 

– här möts bl a fänkål, äpple och stenbitsrom, en sill med många smaker och mycket innehåll
Västerbottenssill (krämig) 

– den älskade osten från Burträsk gör ingen besviken!
Ört- & vitlökssill (krämig) 

– härliga smaker från färska örter-dill, persilja och gräslök!
Lingon, äpple och pepparrot (klar) 

– God och vacker sill i julens färger med bär från skogarna runt Skatan

STRÖMMING
Från fiskare Hans Frölander i Bondhamn norr om Söråker kommer all vår strömming,  

filead och levererad till oss dagen efter fångst. 
Strömming är riktig lyxmat tycker vi, inte helt lätt att få tag på idag och kräver tid i köket. 

Här har vi gjort jobbet åt dig, det är bara att sätta sig till bords och njuta!

Stekt inlagd strömming
Bröad, stekt i smör och inlagd i en söt ättikslag med mycket röd lök  

och dill blir den en av julens allra mest älskade rätter:
Liten 4-5 flundror 78 kr/lådan
Stor 8-9 flundror 98 kr/lådan

Rullströmming
En älskad klassiker bland strömmingsrätterna. 

Inkokt i en lag med smak av flera av julens smaker-kryddpeppar, lagerblad, kryddnejlikor och 
mycket färsk dill har den sin självklara plats på julbordet för många. 

300 gr 78 kr/lådan

LAX
Laxen är en självklarhet på de allra flestas julbord och inte undra på, det är ju så gott!

Den vi förädlar kommer från Norge och är odlad. 

Varmrökt pepparlax
Rökeriets populäraste och mest efterfrågade delikatess!

Efter en natt i saltlake läggs de skurna bitarna på ramar där de kryddas med en pepparblandning. 
I cirka en timme har det då sprakat en brasa i ugnarna för att driva ut fukten och få upp  

nödvändig temperatur. Efter att blöt al-flis lagts på elden och tämjt lågorna börjar nu rök att 
utvecklas och fisken kan sättas in. Cirka 3 timmar senare plockas de första bitarna ut,  

mängden fisk i ugnen, lufttryck och vindstyrka kommer att påverka hur lång tid det tar  
innan all fisk är färdigrökt, här finns inga manualer att ta till, bara erfarenhet.

Pris 380 kr/kg.

Bit ca 3 hg. Exakt vikt/pris fastställs efter rökning. 
Bit ca 5 hg. Exakt vikt/pris fastställs efter rökning. 
Bit ca 1 kg. Exakt vikt/pris fastställs efter rökning. 

Hel filé 1,8-2,2 kg. Exakt vikt/pris fastställs efter rökning

Gravad lax
Vad vore väl en jul utan gravlax? Inget om du frågar oss! 

Skatans gravade lax får tandvattnet att rinna på de flesta, med mycket  
färsk dill och ett recept som använts sedan 1968!  

Du kan köpa den både på bit och beställa färdigskurna tunna skivor
Pris bit 380 kr/kg

Pris skivor 480 kr/kg
Tunna skivor, 6 st i varje paket, du beställer antal paket.

Bit ca 3 hg. Exakt vikt/pris fastställs vid packning 
Bit ca 5 hg. Exakt vikt/pris fastställs vid packning 
Bit ca 1 kg. Exakt vikt/pris fastställs vid packning 

Hel filé ca 2 kg. Exakt vikt/pris fastställs vid packning

RÖROR OCH SÅSER

Skagenröra
MSC-märkta handskalade räkor, färsk dill, äkta majonnäs, färskpressad citron och en gnutta dijon, 

det här är en favorit hos många. På ägghalvan, toasten eller att ätas med sked direkt ut burken!
Burk 2 hg   70 kr
Burk 4 hg  140 kr

Kärringröra
Här får gubbarna ge vika och låta damerna ta plats! 

En krämig och smakrik röra med bl a gravlax, till julbordet eller som vickning på gott knäcke fram 
på julaftonskvällen när det börjar kurra i magen igen.

Burk 2 hg    65 kr
Burk 4 hg  130 kr

Kräft- & västerbottenröra
I vårt tycke kan man aldrig ha för många röror! Att servera på snittar när gästerna kommer,  

som en del av julbordet eller på en smörstekt toast. Möjligheterna är många och denna krämiga 
och goda röra med kräftstjärtar och Västerbottensost brukar bli en favorit.

Burk 2 hg   80 kr
Burk 4 hg  160 kr

Hovmästarsås
Ett måste på gravlaxmackan för många!

Burk 1 dl   25 kr
Burk 2 dl   50 kr

Rökerisås
Denna omtyckta sås, en krämig och len variant på hovmästarsås har gått att köpa på  

Rökeriet under många år, den passar perfekt till den rökta laxen!
Burk 2 dl   55 kr

SMÅVARMT

Tanternas goda köttbullar
Av smet gjord på de allra bästa av råvaror handrullar och smörsteker  

mamma Irene och svärmor Mary våra goda köttbullar.
Med svensk KRAV-märkt blandfärs, ekologiska ägg, laktosfri mjölk och glutenfritt ströbröd är de 
inte bara snälla mot djur och natur, alla vid bordet, även de som inte tål laktos och gluten kan äta 

samma köttbullar. En stekpanna mindre när julbordet skall fram!
5 hg   120 kr

Janssons frestelse
Med mycket ansjovis och lök samt laktosfri grädde gör vi vår krämiga och goda Jansson. 

Kan också ätas av både laktos- och glutenintoleranta.
5 hg   60 kr

Beställ på tel 060-380 08 eller info@skatanscafe.se
Öppettider: Mån 21/12 10-19, tis 22/12 10-19, ons 23/12 9-14, Julafton STÄNGT.
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Julens delikatesser från 
Skatans Rökeri och Skatans Café & Krog

  juletid vaknar det lilla fiskeläget Skatan ute i Njurunda skärgård till liv igen,  
efter några tysta höstmånader börjar det åter hända saker.

I krogens kök är det febril verksamhet, det hackas, kavlas, mortlas, gravas, rullas och steks.

Här lagas mat från grunden, utan tillsatser och e-nummer men med smör, grädde,  
färska örter, kryddor och grönsaker. Allt är laktosfritt, det mesta utan gluten. 

Vid rökugnarna bakom sjöboden ligger al-veden staplad, klar att användas de dagar elden 
skall tändas. I den gamla tunnan bredvid ligger al-flis, egentillverkad nere i skogen.

Sedan 1968 har Skatans Rökeri varmrökt fisk på gammalt traditionellt vis, utan termometrar och 
timers, här är det mängden fisk i ugnarna, lufttryck och vindar som bestämmer. 

Att den är klar avgörs av erfarenhet och fingertoppskänsla, det här är ett klassiskt mathantverk.

Nu har du möjlighet att beställa hem julens delikatesser till ditt eget bord.  
Från vårt kök och rökeri. Av de finaste av råvaror. Tillagat med kärlek och omsorg. 

SKATANS JULKASSE MED UTVALDA SKÄRGÅRDSDELIKATESSER  
375 KR/PERSON

Varje kasse är avsedd för två personer. Går att beställa för 2, 4, 6…osv. Inte udda antal. 
Du kan inte byta ut varor i kassen men självklart kan du komplettera med ytterligare sillar, 

röror och annat som du hittar längre ner!
Gravad lax i tunna skivor

Varmrökt pepparlax
Stekt inlagd strömming

Inlagd sill
Senapssill

Skärgårdssill
Skagenröra
Kärringröra

Västerbottenpaj
Svensk sikrom
Hovmästarsås

Marys hembakade småkakor
Hemgjorda cognacstryfflar

SILL
Från filéer av finaste kvalitet skär vi de bitar som tillsammans med färska örter,  

kryddor och andra smakbärare sedan blir våra goda krämiga och klara sillinläggningar. 
Samtliga sillburkar väger 3 hg och kostar 59 kr st.

 
Inlagd sill (klar) 

– en riktig klassiker, förmodligen den mest förekommande på alla julbord
Senapssill (krämig) 

– ett måste för många på julbordet
Skärgårdssill (krämig) 

– en av våra populäraste sillar. Sälta från stenbitsrom, sötma från honung och mycket färsk dill.
Kryddig tomatmatjes 

– en sill med både sötma och lite bett, krämig men utan mejeri, ekologiska tomater är ”röran”.
Skatansill (krämig) 

– här möts bl a fänkål, äpple och stenbitsrom, en sill med många smaker och mycket innehåll
Västerbottenssill (krämig) 

– den älskade osten från Burträsk gör ingen besviken!
Ört- & vitlökssill (krämig) 

– härliga smaker från färska örter-dill, persilja och gräslök!
Lingon, äpple och pepparrot (klar) 

– God och vacker sill i julens färger med bär från skogarna runt Skatan

STRÖMMING
Från fiskare Hans Frölander i Bondhamn norr om Söråker kommer all vår strömming,  

filead och levererad till oss dagen efter fångst. 
Strömming är riktig lyxmat tycker vi, inte helt lätt att få tag på idag och kräver tid i köket. 

Här har vi gjort jobbet åt dig, det är bara att sätta sig till bords och njuta!

Stekt inlagd strömming
Bröad, stekt i smör och inlagd i en söt ättikslag med mycket röd lök  

och dill blir den en av julens allra mest älskade rätter:
Liten 4-5 flundror 78 kr/lådan
Stor 8-9 flundror 98 kr/lådan

Rullströmming
En älskad klassiker bland strömmingsrätterna. 

Inkokt i en lag med smak av flera av julens smaker-kryddpeppar, lagerblad, kryddnejlikor och 
mycket färsk dill har den sin självklara plats på julbordet för många. 

300 gr 78 kr/lådan

LAX
Laxen är en självklarhet på de allra flestas julbord och inte undra på, det är ju så gott!

Den vi förädlar kommer från Norge och är odlad. 

Varmrökt pepparlax
Rökeriets populäraste och mest efterfrågade delikatess!

Efter en natt i saltlake läggs de skurna bitarna på ramar där de kryddas med en pepparblandning. 
I cirka en timme har det då sprakat en brasa i ugnarna för att driva ut fukten och få upp  

nödvändig temperatur. Efter att blöt al-flis lagts på elden och tämjt lågorna börjar nu rök att 
utvecklas och fisken kan sättas in. Cirka 3 timmar senare plockas de första bitarna ut,  

mängden fisk i ugnen, lufttryck och vindstyrka kommer att påverka hur lång tid det tar  
innan all fisk är färdigrökt, här finns inga manualer att ta till, bara erfarenhet.

Pris 380 kr/kg.

Bit ca 3 hg. Exakt vikt/pris fastställs efter rökning. 
Bit ca 5 hg. Exakt vikt/pris fastställs efter rökning. 
Bit ca 1 kg. Exakt vikt/pris fastställs efter rökning. 

Hel filé 1,8-2,2 kg. Exakt vikt/pris fastställs efter rökning

Gravad lax
Vad vore väl en jul utan gravlax? Inget om du frågar oss! 

Skatans gravade lax får tandvattnet att rinna på de flesta, med mycket  
färsk dill och ett recept som använts sedan 1968!  

Du kan köpa den både på bit och beställa färdigskurna tunna skivor
Pris bit 380 kr/kg

Pris skivor 480 kr/kg
Tunna skivor, 6 st i varje paket, du beställer antal paket.

Bit ca 3 hg. Exakt vikt/pris fastställs vid packning 
Bit ca 5 hg. Exakt vikt/pris fastställs vid packning 
Bit ca 1 kg. Exakt vikt/pris fastställs vid packning 

Hel filé ca 2 kg. Exakt vikt/pris fastställs vid packning

RÖROR OCH SÅSER

Skagenröra
MSC-märkta handskalade räkor, färsk dill, äkta majonnäs, färskpressad citron och en gnutta dijon, 

det här är en favorit hos många. På ägghalvan, toasten eller att ätas med sked direkt ut burken!
Burk 2 hg   70 kr
Burk 4 hg  140 kr

Kärringröra
Här får gubbarna ge vika och låta damerna ta plats! 

En krämig och smakrik röra med bl a gravlax, till julbordet eller som vickning på gott knäcke fram 
på julaftonskvällen när det börjar kurra i magen igen.

Burk 2 hg    65 kr
Burk 4 hg  130 kr

Kräft- & västerbottenröra
I vårt tycke kan man aldrig ha för många röror! Att servera på snittar när gästerna kommer,  

som en del av julbordet eller på en smörstekt toast. Möjligheterna är många och denna krämiga 
och goda röra med kräftstjärtar och Västerbottensost brukar bli en favorit.

Burk 2 hg   80 kr
Burk 4 hg  160 kr

Hovmästarsås
Ett måste på gravlaxmackan för många!

Burk 1 dl   25 kr
Burk 2 dl   50 kr

Rökerisås
Denna omtyckta sås, en krämig och len variant på hovmästarsås har gått att köpa på  

Rökeriet under många år, den passar perfekt till den rökta laxen!
Burk 2 dl   55 kr

SMÅVARMT

Tanternas goda köttbullar
Av smet gjord på de allra bästa av råvaror handrullar och smörsteker  

mamma Irene och svärmor Mary våra goda köttbullar.
Med svensk KRAV-märkt blandfärs, ekologiska ägg, laktosfri mjölk och glutenfritt ströbröd är de 
inte bara snälla mot djur och natur, alla vid bordet, även de som inte tål laktos och gluten kan äta 

samma köttbullar. En stekpanna mindre när julbordet skall fram!
5 hg   120 kr

Janssons frestelse
Med mycket ansjovis och lök samt laktosfri grädde gör vi vår krämiga och goda Jansson. 

Kan också ätas av både laktos- och glutenintoleranta.
5 hg 55 kr     1 kg 110 kr

Beställ på tel 060-380 08 eller info@skatanscafe.se
Öppettider: Mån 21/12 10-19, tis 22/12 10-19, ons 23/12 9-14, Julafton STÄNGT.
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