
TRADITIONEL JUL
julesild med rødløg i skiver & kapers på stilk

karrysild i bidder med tomat i både & løgringe i dildsalat
smilende æg med grønlandske rejer, kaviarpynt & sennepsmayo

røget laks i skiver med urtecreme, asparges & lime
koldt stegt paneret fiskefilet med fin remoulade & citronbåd
kold leverpostej med rødbeder, stegt champignon & bacon

andelår stegt med røde æbler & svesker vendt i persille
lun flæskesteg af dansk gris med sprøde svær & rødkål
små sukkerbrunede kartofler med havsalt & sort peber

landbrie med vindruer i klaser & kommenskrydrede rugkiks
ris a la mande med mandler, vanilje & kirsebærsauce

RUGBRØD, LYST BRØD, SMØR & FEDT

PRØV OGSÅ
 bings kryddersnaps

350,00 inklusiv moms

Traditionel Julebuffet Kr. 258,00 pr. person inklusiv moms

Glade jul
Det klassiske danske julebord er for mange ligesom at komme hjem. Her har vi 
sammensat alt det gode til en traditionel julefrokost. Har du spørgsmål inden du 
bestiller, så ring på 44 847 847.
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MODERNE JUL

julesild med rødløg i skiver & kapers på stilk
danske sild i mild ostindisk madraskarry med dild på toppen

grinende æg med en rød tomat, sennepsmayonnaise & brøndkarse

dild/fennikelgravad laks med anisfrø i bornholmsk rævesauce
kyllingeleverpostej med champignoner, sprød bacon & kanelsyltede rødbeder

timianstegt skovgris i egen jus med grove agurker i kørvel & jomfruolie
små kartofler i appelsinkaramel med grove rosmarinkviste

let krydrede frikadeller med fintsnittet rødkålssalat i æblebalsamico

mindst 2 slags ost med sesamknækbrød & rødløgsmarmelade
ris a la mande med mandler, vanille & kirsebærsauce

RUGBRØD, LYST BRØD, SMØR & FEDT 

PRØV OGSÅ
 Nørrebro Bryghus Pilsner fustage á 20 liter

625,00 inklusiv moms

Moderne Julebuffet Kr. 258,00 pr. person inklusiv moms

Dejlige jul
Til dig, der har lyst til en god julefrokost med et moderne twist har vi sammensat 
en julemenu, lidt anderledes end den helt traditionelle. Har du spørgsmål inden 
du bestiller, så ring på 44 847 847.
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