
JULEFROKOST   - i og ud af  huset 

Menu 1: Juleplatte 

Marineret sild med karrysalat 

Fiskefilet med remoulade 

Æg og rejer 

Leverpostej med surt 

Sylte med sennep 

Ribbensteg med rødkål 

Ris a la mande med kirsebærsovs 

Inkl. brød og smør&fedt 

IALT  95 kr. pr person  - 10 kuverter 

JULEFROKOST   - i og ud af  huset 



Menu 2 : Lille menu 

Marineret sild med karrysalat 

Pandestegt fiskefilet med remoulade 

Med æg og rejer 

Tarteletter med høns i asparges 

Hamburgryg med grønkål og brune kartofler 

Medister og frikadeller med hjemmelavet rødkål 

 

Ris a la mande med kirsebærsovs 

Inkl. brød og smør&fedt 

 

 

 

 

 

IALT  145 kr. pr person  - 10 kuverter 



Menu 3: Stor menu 

Hjemmelavede stegte sild 

Hvid sild med karrysalat æg og rejer 

Pandestegt fiskefilet med remoulade 

Hamburgryg med grønlangkål og brunede kartofler 

Ribbensteg med hjemmelavet rødkål 

Tarteletter med høns i asparges 

Medister med hjemmelavet rødkål 

Frikadeller med surt 

Lun leverpostej med bacon og champignon 

Blodpølse med sirup og kanel 

 

Ris a la mande med kirsebærsovs 

Inkl. brød og smør&fedt 

I 

ALT  195 kr. pr person  - 10 kuverter 
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Menu 4: Stor menu 

Sild med karrysalat 

Pandestegt fiskefilet med remoulade 

Hamburgryg med grønlangkål og brunede kartofler 

Ribbensteg med hjemmelavet rødkål 

Ris a la mande med kirsebærsovs 

Inkl. brød og smør, fedt 

IALT  120 kr. pr person  - 10 kuverter 

 

Tilvalg eller sammensæt selv 

Sild med karrysalat       20 kr. 

Pandestegte fiskefilet med remoulade og citron 20 kr. 

Æg og rejer med mayonnaise     25 kr. 

Lun leverpostej med bacon og champignon  20 kr. 

Blodpølse med sirup og kanel     15 kr. 

Sylte med sennep og rødbeder     15 kr. 

Tartelet med høns i asparges     20 kr. 

Julemedister med rødkål      15 kr. 

Hamburgryg med grønkål og brune kartofler 30 kr. 

Ris a la mande med kirsebærsovs 

JULEFROKOST   - i og ud af  huset 
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