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ÖSTER MALMAS VILDA JULBORD 
med Svenska Slottsmässors julmarknad på Tullgarn 

På det charmiga barockslottet Öster Malma möts vi av genuin julstämning i traditionell slottsmiljö och varma 
dofter av hemlagat, glögg och levande ljus. Köket på Öster Malma prisas ständigt för maten med inspiration 

från det vilda och när julen närmar sig med stormsteg är det ”Det vilda julbordet” som står i fokus. Med 
råvaror från naturens eget skafferi, skogarna och sjöarna runtomkring slottet, hör gravat och vilt till 
specialiteterna, men naturligtvis också egna sillinläggningar och andra rätter som hör julen till. Under  

dagen stannar vi också vid Tullgarns slott där Svenska Slottsmässors stämningsfulla julmarknad  
pågår i Drottning Kristinas Hovstall och Oscar I:s orangeri. Snart är det jul igen!   

 

14/12 2019  975:- 
 
Avresa från Nykvarn C, busshpl, kl 08.50. Södertälje Torg, kl 09.15 och Järna, järnvägsstationen, kl 09.35. 
Den historiska och fantastiska miljön vid Tullgarns slott strax utanför Trosa är dagen till ära fylld av ljus, facklor och 
marschaller – som gjort för att få den rätta julstämningen att infinna sig. För första gången arrangerar Svenska 
Slottsmässor en julmarknad här och när de slår upp portarna kl 10.00 är vi på plats för att titta närmare på de 
kvalitetshantverk och delikatesser som ställs ut till försäljning i drottning Kristinas Hovstall och Oscar I:s orangeri.  
Slöjdare i trä och halm står sida vid sida med keramiker och textilhantverkare – här finns alla möjligheter att hitta 
något till vännen eller släktingen som ”redan har allt”. Självklart hittar du här också diverse delikatesser från utvalda 
mathantverkare – godsaker som hör julen till!  Omkring kl 11.45 är det dags att fortsätta resan till dagens höjdpunkt! Vid 
stranden av Malmasjön uppfördes på 1660-talet det charmiga barockslottet Öster Malma som efter 340 år fortfarande 
behåller sitt yttre. Slottet och ägorna ägs av Svenska jägarförbundet och är centrum för viltvård, vilket gör att en stor 
del av verksamheten kretsar kring det vilda. Här möts vi av genuin julstämning och vid ankomst serveras vi glögg innan 
”det vilda julbordet” väntar i Restaurang Lagårns ombonade matsal. Här kombineras de fantastiska vilda smakerna med 
det traditionella julbordet och vildsvinsskinka, slottets egen viltkorv och viltpastej är bara några av de många 
anrättningarna som serveras från skogens eget skafferi. Mätta och belåtna tar vi sedan en kort promenad över till det 
välbevarade barockslottet där vi avslutar julbordet med kaffe, dessert och alla de sötsaker som hör julen till. Omkring  
Kl 16.00 påbörjar vi hemresan och är åter i Södertälje ca kl 17.30. 

 
I priset ingår; - Bussresa 

- Entré till julmarknaden vid Tullgarns slott 
 - Öster Malmas vilda julbord. Dryck ingår ej 


