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ALVHEM. Så hade det 
blivit dags att duka upp 
julbordet på Kungsgår-
dens restaurang.

Jansons frestelse är 
kocken Dennis Mer-
strands specialitet, 
men även lingonsill, 
lammfi ol och ris á la 
Malta med italiensk 
maräng är klara favo-
riter. 
Det rödmålade huset med 
vita knutar, snön på taket och 
ljus i alla fönster. På Kungs-
gården i Alvhem passar julen 
in och i köket lagas det mat 
som aldrig förr.

– I helgen hade vi julbord 
fredag, lördag och söndag. 
Sammanlagt serverade vi 
närmare 200 personer, så vi 
har haft fullt upp från tidiga 
mornar till sena kvällar. Ändå 
har vi velat hålla det i ganska 
liten skala för att behålla 
mysfaktorn, säger Kaj Mer-
strand. 

I somras tog familjen 
Merstrand över restaurangen 
på Kungsgården. Då drev 
de redan restaurangen på 
Backa Säteri och tanken var 
att fortsätta driva båda golf-
krogarna, men det blev inte 
som de hade tänkt. I början 
av oktober blev de tvungna 
att stänga sin verksamhet på 
Backa Säteri.

– Så var inte planen från 
vår sida, men avtalet gav oss 
inga möjligheter att fort-
sätta verksamheten, vilket vi 
tyckte var tråkigt. Nu fort-
sätter vi att leta efter ett bra 
läge att öppna en ny restaur-
ang i Nödinge och tanken 
är att servera lite finare à la 

carte-mat, säger Kaj.
Det är kocken Dennis 

Merstrand som står för den 
största kompetensen i köket 
och framtidsvisionen är att 
han och flickvännen Moa ska 
driva en restaurang och för-
äldrarna en. 

Fler planer
Dennis har jobbat med jul-
bord i sex år och har med 
tiden samlat på sig mycket 
inspiration och erfarenhe-
ter. På Kungsgården är det 
emellertid den traditionella 
julmaten som dominerar.

– Vi lägger in sill själva 
och satsar på några få sorter 
med speciella smaker. Ling-
onsillen är populär, liksom 
Janssons frestelse. Den vet 
jag att jag kan, säger han och 
tillägger:

– Lammfiol brukar vara 
uppskattat, inte minst för att 
det ser kul ut när man har 
benet kvar. 

Även på dessertbordet 
satsar han på traditionella 
rätter, fast med en touch av 
nytänk. 

– Jag brukar göra ris á 
la Malta fast med italiensk 
maräng som man bränner 
istället för grädde. Hallon-
mousse tycker barnen om 
och även ostkaka är populärt. 
Nästa år ska jag försöka mig 
på äggost.

Planerna rullar vidare för 
familjen Merstrand och i 
samband med en renovering 
i februari ska de diskutera 
menyn och eventuellt också 
möjligheten att ordna lite 
kvällsaktiviteter.

– Jag har redan börjat pla-
nera för nästa års julbord och 
då kommer nog den finska 
maten vara ett inslag, säger 
Kaj Merstrand. 
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 – Kocken Dennis Merstrand har koll på julmaten

Dukat för jul
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Dennis Merstrand och pappa Kaj Merstrand hade fullt upp.
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