
JULBORD
Ni hittar oss på vackra Norderön alldeles vid

stranden ca 30 minuter från Östersunds centrum.
Vi är en restaurang med fullständiga rättigheter,

catering, gårdsmejeri och gårdsbutik

VÄLKOMMEN PÅ

JULBORD

För bokning och information
070-385 51 52

bokning@tivars.se     www.tivars.se

Du kan även köpa ett presentkort på 

valfritt belopp  som gäller både

i gårdsbutiken och i restaurangen. 

22/12  kl  12-16  har gårdsbutiken 
extra öppet  för dig som vill julhandla.  
Vi bjuder på glögg, pepparkakor, kaffe och godis.

JUL-LÅDAN
Perfekt till den som har allt

Vi packar en låda

eller påse med

lokala produkter. 

Från 100 kr

Vi levererar till företag 

efter överenskommelse



TRADITIONELLT JULFIRANDE

JULBORDMED JULMORD
Gör något annorlunda vid årets julbord. 
Kom till oss och lös en mordgåta under 

middagen.  Det blir en kväll med mystiska 
figurer, intriger, mord och massor av skratt och   

god mat. I priset ingår välkomstdrink, fullstort julbord, mord-
gåtan med lekledare, pris till bästa kvinnliga o manliga roll. 
Pris 550:-/p

Det behövs minst 15 personer för att genomföra denna aktivitet

Julbord  445:- Jultallrik  155:-
Pris/person mot förbokning alla dagar den 23/11 - 20/12

Ring eller maila din bokningsförfrågan.

Vi serverar vår egen tolkning av det klassiska julbordet, 
som består av egna och andra lokala leverantörers delikatesser.

På julbordet finner du bl a:
Tivars vassleglögg med pepparkakor och creme på Storsjöns blå,

4 sorters sill, gubbröra, ägghalvor, gravad lax, varmrökt regnbåge, skinka,
olika korvar, leverpastej, kalvsylta, paté, rökt rådjur, Janssons frestelse,
ostomelett, lutfisk, köttbullar, prinskorv, revbensspjäll, ett urval av våra

egna ostar och till detta massor av passande och goda tillbehör.
Dessertbord med ris a la malta, julgodis, julkakor och kaffe.

Pris vuxen  445:-
barn 4-12 år 15:-/år     barn 0-4 år gratis

Öppna julbord
Fredagar  7, 14, 21/12
från kl 18.00

Lördagar  24/11,  1, 8, 15, 22 /12
från kl 13.00 & 17.00

Söndagar 25/11, 2, 9, 16/12
från kl 14.00

Har ni någon allergi? Prata med oss så hittar vi en lösning
Alla priser är inkl moms.

Årets Jultallrik består av:

2 sorters sill, kokt potatis, ägghalva med majonnäs o räka, gravad lax med 

hovmästarsås, rökt rådjur med pepparrotscreme, 2 sorters korv, senap, kalvsylta 

med rödbetssallad, ost från gården, fröknäcke, kaffe och lingonkaka med saffran.

FÖR STÖRRE GRUPPER OCH FÖRETAG Välkommen på

Julbord

Fredag 7/12 & 14/12    

Bussresa till Tivars jullunch 325:-
En guide berättar om byggden och företagen under resan. På Tivars äter Ni en härligt julinspirerad 

buffélunch. Avgång från busstorget ca kl 11.50  med upphämtning på frösön och vid brofästet.  
Åter i stan ca kl 15.20.       Se hemsidan för mer info: www.tivars.se

Lunchen består av:  Vassleglögg med pepparkakor, matjesilltårta, 2 sorters sill, ägg, kalvsylta, rödbetssallad, 
skinkstek med cidersås, Janssons frestelse, sallader, ostbricka med marmelad och kex, kaffe och kaka


