Vi har stadig ledige lokaler til netop jeres julefrokost.
MEN leverer også gerne, den bedste julemad. Traditionel som utraditionel.

Julebuffet
”Julens sikre vinder”
• Gravad laks m. senneps dressing
• Røget laks m. asparges
• Sukkersaltede laks m. dild creme
• Kold kyllingesalat af bryst
• Marineret svinekam m. stegte grøntsager
• Kold tyndsteg m. kartoffelsalat
• Frugtsalat & Ris a’la mande, kirsebær sovs
• Brød & smør

kr. 195,-

kr. 235,-

Ud af huset

I huset

”Den dejlige juleplatte”
• 1 slags sild
• Lun ﬁskeﬁlet
• Lun kamsteg med rødkål og surt
• Lun andesteg med æbler og svesker
• Halv æg med rejer og kaviar
• Kold tyndsteg med hjemmelavet pickles
• 1 slags ost, kiks og druer
• Ris á la mande med kirsebærsauce
• Brød og smør
Over 15 couv. leveres på fade

kr. 162,-

kr. 205,-

Ud af huset

I huset

Julebuffet

Julebuffet

• 2 slags sild
• Gravad laks m. sennep dressing
• Rejer m. citron

• 2 slags Sild

Nr.1

På buffet.

Nr.2

Koldt
• Gravad Laks m. sennep dressing
• Æg med Rejer og kaviar

Koldt
• Roastbeef m. Kartoffelsalat
• Høvlet peberrod og remoulade
• Hønsesalat m. asparges
• Sylte m. dijonsennep

Varmt
• Fiskeﬁlet m. citron
• Flæskesteg m. rødkål
• Fynsk æbleﬂæsk
• Glaseret skinke m. ﬂødestuvet spinat
• Frikadeller m. agurksalat

Dessert
• Ris a’la mande m. kirsebær sovs
• Ost m. kiks
• Brød, smør og fedt

kr. 240,-

kr. 285,-

Ud af huset

I huset

Varmt
• Fiskeﬁlet m. hjemmerørt remoulade
• Tarteletter m. hønse fyld
• Andesteg m. svesker og æbler
• Mørbradbøffer m. bløde løg
• Flæskesteg og medister m. hjemmelavet rødkål
• Brød, smør og fedt

Dessert
• Ris a´la mande m. kirsebærsauce

kr. 198,-

kr. 235,-

Ud af huset

I huset
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