Julemenu 2022
Sæt kryds i den ønskede menu

Julebord 1
Vælg
2 varme retter
2 kolde retter
1 ret med sk
1 dessert

Julebord 2
Vælg
3 varme retter
2 kolde retter
2 retter med sk
1 dessert

Julebord 3
Vælg
3 varme retter
3 kolde retter
2 retter med sk
2 desserter

160 kr. kuvert
Antal______

190 kr. kuvert
Antal_______

235 kr. kuvert
Antal________

Varme retter (sæt kryds)

Juletapas (min. 6 pers.)

Fiske let med hjemmelavet remoulade og citron
Frikadeller med hjemmelavet rødkål og brunede karto er
Ribbensteg med hjemmelavet rødkål og brunede karto er
Medister med hjemmelavet rødkål og brunede karto er
Lun leverpostej med stegte svampe og bacon
2 stk. tarteletter med høns i asparges
Con teret and med grønkålssalat
Hamburgerryg med grønlangkål og brunede karto er
Kalveculotte med kold æblesalat

•

Paneret sk med
hjemmelavet remoulade
• Æg og rejer med
stenbidderrogn
• Rimmet laks med
avokadocreme
• Carpaccio
• Røget svinemørbrad med
dildcreme
• Rødkålssalat med grønkål,
æble og granatæble vent i
vinaigrette.
• Con teret and med
appelsinsalsa
• Gammelknas,
blåskimmelost og
vesterhavsost med
blommeæblechutney
• Brownie
• Pris pr. kuvert
235 kr.
Antal___________

Kolde retter (sæt kryds)
Røget svinemørbrad med dildcreme
Hønsesalat med asparges, ananas og bacon
Rødkålssalat og grønkålssalat
Rullepølse med sky og løg
Sylte med sennep og rødbeder

Retter med sk (sæt kryds)
Sild med hjemmelavet karrysalat, løg og æg
Stegte sild med hjemmelavet karrysalat, løg og æg
Æg og rejer med hjemmerørt mayo
Stenbidderrogn med krydret hytteost
Koldrøget laks med avokadocreme
Tunmousse med rugbrødschips
Gravad laks med kold honning/lime sauce

Dessert (sæt kryds)
Ris ala mande med kirsebærsauce
Pannacotta med vanilje og let syltet pære og
crumble
Cheesecake med hindbær og kiksebund
Gammelknas og blåskimmelost med kiks og
syltede abrikoser
Chokolademousse med orangesmag

Tilkøb vores hjemmelavede brød (rugbrød
og ütes) og smørbar til 20 kr. kuvert

Dato og afhentningstidspunkt_________________________________

Minimum 6 kuverter.
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Navn:______________________________________________________ Tlf.:__________________________________

