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Julefrokost - i huset

Julefrokost

Marinerede sild vendt i karrydressing toppet med friske urter
Smilende æg med tomat, mayonnaise og rejer
Varmrøget laks med sauce verte
Fiskefilet med remoulade og citron
Flæskesteg med rødkål og syltede drueagurker
Mørbrad i svampe a la creme
Andebryst med frisk rødkålssalat med grønkål og æbler
Hønsesalat med bacon
Juleplatte
Rugbrød, franskbrød og smør
Både i og ud af huset.
Fransk landbrie og blåskimmelost, druer og kiks
Risalamande med kirsebærsauce
Marinerede sild vendt i karrydressing toppet med friske urter
Mandelgave til bordet.
Smilende æg med mayonnaise og rejer
Fiskefilet med remoulade og citron
295.- pr. pers. v/min. 6 pers.
Hjemmelavet hønsesalat med bacon
Roastbeef med pickles, peberrod og ristede løg
Flæskesteg med rødkål og syltede drueagurker
Klassisk julebuffet - ud af huset
Prima donna ost og chutney
Skal bestilles senest 3 dage i forvejen.
Risalamande med kirsebærsauce
Karrysild toppet med æbler og rødløg
Brød og smør
Smilende æg med tomat, mayonnaise og rejer
185.- pr. pers. v/min. 2 pers.
Gravad laks med dilddressing
Fiskefilet med remoulade og citron
Hjemmelavet hønsesalat med bacon
Utraditionel julefrokost - ud af huset
Flæskesteg med rødkål og syltede drueagurker
Roastbeef med peberrod, pickles samt ristede løg Skal bestilles senest 3 dage i forvejen.
Lun leverpostej med svampe og bacon
Marinerede sild med gin og havtorn, hjemmerørt mayonnaise og
Fransk landbrie og blåskimmelost, druer og kiks
dild serveres med ristet rugbrød
Risalamande med kirsebærsauce
Julesalat med røget ørred, grape og mormordressing
Rugbrød, franskbrød og smør
Lakserilette med friske urter og rugbrødscrouton
Flæskesteg med abrikos og timian
225.- pr. pers. v/min. 8 pers.
Rødkålssalat med granatæbler og tyttebærdressing
Hasselbagte kartofler med urter og svampemayonnaise
Andebryst med bagte rødbeder, tranebær og feta
Mørbrad i svampesauce med blåskimmel. Toppet med bacon og
urter
Unika oste, den hvide dame og havgus, hybenmarmelade og
hjemmelavet knækbrød
Risalamande med havtornsirup, æble og valnøddekrokant
ANNO 2005
Rugbrød, franskbrød og smør
295.- pr. pers. v/min. 10 pers.
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Maden serveres af 3 omgange ”Family Style”.
Skal bestilles senest 3 dage i forvejen og af hele bordet.

