Lille Julebord

Mini Juleplatte

Æg og marineret sild m/ løgringe
Flæskesteg m/ rødkål og surt
Roastbeef m/ remoulade og ristede løg
Sylte m/ sennep og rødbeder
2 slags ost anrettet på fade
Ris à la mande m/ kirsebærsauce
Lunt:
Fiskefilet m/ remoulade

Æg m/ tomat og mayonnaise
Leverpostej m/ sky og agurker
Ris à la mande m/ kirsebærsauce

Pr. Kuvert

Kr. 160

Lunt:
Fiskefilet m/ remoulade
2 små frikadeller m/ rødkål
Medisterpølse
Pr. Kuvert

Kr. 110

Stor Julebord

Stor Juleplatte

Æg og karry sild m/ løgringe
Rejer m/ mayonnaise
Røget ål m/ røræg og asparges
Roastbeef m/ remoulade og ristede løg
3 slags ost anrettet på fade
Ris à la mande m/ kirsebærsauce
Lunt:
Fiskefilet m/ remoulade
Leverpostej m/ champignon
Svinekam m/ rødkål og svesker

Marineret sild m/ løgringe
Flæskesteg m/ rødkål og surt
Røget ål m/ røræg og asparges
Sylte m/ sennep og rødbeder
Ost m/ radiser og druer
Ris à la mande m/ kirsebærsauce

Pr. Kuvert

Kr. 220

Lunt:
Fiskefilet m/ remoulade
Pr. Kuvert

Kr. 160

Luxus Julebord

Luksus Juleplatte

Marineret og karry sild m/ løgringe
Røget ål m/ røræg og asparges
Røget laks m/ røræg og asparges
Roastbeef m/ remoulade og ristede løg
Sylte m/ sennep og rødbeder
Ris à la mande m/ kirsebærsauce
3 slags ost anrettet på fade
Lunt:
Mørbradbøf m/ champignon og løg
Fiskefilet m/ remoulade
Andebryst m/ rødkål og surt

Karry sild m/ løgringe
Røget ål m/ røræg og asparges
Røget laks m/ røræg og asparges
Ost m/ radiser og druer
Ris à la mande m/ kirsebærsauce

Pr. Kuvert

Kr. 270

Lunt:
Fiskefilet m/ remoulade
Andebryst m/ rødkål og agurkesalat
Mørbradbøf m/ champignon og løg
Pr. Kuvert

Kr. 200

Nytårs menu 1

Jule Menu 1

(Serveres med rugbrød, franskbrød og smør)

(Serveres med rugbrød, franskbrød og smør)

Rejecocktail
Røget Laks m/ røræg og asparges
Ris á la mande m/ kirsebærsauce
2 slags ost m/ tilbehør

Røget laks og Røget ål
Salat buffet
Kransekage
Oksehøjreb
Mørbradbøf m/ champignon og løg
Små frikadeller og Medisterpølse
Flødestegte kartofler

Mørbradbøf m/ champignon og løg
Andebryst m/ rødkål og agurkesalat
Hvide og Brune kartofler
Pr. Kuvert

Kr. 255

Pr. Kuvert

Jule Menu 2

Kr. 280

Nytårs Menu 2

(Serveres med rugbrød, franskbrød og smør)

(Serveres med rugbrød, franskbrød og smør)

Æg og karry sild m/ løgringe
2 slags ost m/ tilbehør
Ris á la mande m/ kirsebærsauce

Æg m/ lakserulle og asparges
Ål m/ røræg og asparges
3 slags ost m/ tilbehør
Islagkage og Kransekage

Varm leverpostej m/ champignon
Krydret saftigt kalkunbryst m/ bacon
Andebryst m/ rødkål og surt
Små frikadeller
Hvide kartofler m/ brun sauce
Pr. Kuvert

Kr. 200

Normal åbningstid
Mandag-Fredag 7:30-15:30
Lør- Søn-og helligdage: 10:00– 15:30
(Udenfor åbningstider efter aftale.)

Lun Fiskefilet og Rejer
m/ mayonnaise og asparges
Små frikadeller
Medisterpølse
Pr. Kuvert

Kr. 260

Åbningstider omkring jul & nytår
20/12-19:
23/12-19:
24/12-19:
31/12-19:
01/01-20:

07:30-17:30
07:30-17:30
Lukket
07:30-17:30
Lukket

Alle andre dage følger normal åbningstid

Bestilling:
Navn:

Tlf:

.

Adresse:
Post nr.:
Menu:

.
Lev/afh. dato:

kl.:
Antal kuverter:

Alle Juleborde og Juleplatter er uden brød og smør, hvis brød og smør ønskes, spørg venligst.
Depositum for fade og skåle er 200 kr. Udbringning i Ballerup 100kr. (Udenbys efter aftale)

.

