
Jule-
frokost 
2014
❍ Marinerede sild m/ karrysalat 30 kr.

❍ Stegte sild m/ karrysalat 30 kr.

❍  Lun fiskefilet 
m/ citron og remoulade 30 kr.

❍ Rejer m/ mayonnaise 35 kr.

❍ Sylte m/ sennep og rødbeder 25 kr.

❍ Tartelet m/ høns i asparges 30 kr.

❍ Æbleflæsk 25 kr.

❍  Leverpostej m/ bacon og 
champignon 25 kr.

Menu - i huset og ud af huset

Dato: __________   kl.: _______ 

Leveres: _____  Afhentes: _____

til ca. _____ pers. Min. 6 kuverter - Endeligt antal senest 5 dage før.

Navn: 

Adresse:

Tlf.: 

 Marinerede sild m/ karrysalat 30 kr.

 Stegte sild m/ karrysalat 30 kr.

m/ citron og remoulade 30 kr.

 Rejer m/ mayonnaise 35 kr.

Sylte m/ sennep og rødbeder 25 kr.

 Tartelet m/ høns i asparges 30 kr.

 Æbleflæsk 25 kr.

  Leverpostej m/ bacon og 
champignon 25 kr.

Menu - i huset og ud af huset

kl.: _______ 

Afhentes: _____

Min. 6 kuverter - Endeligt antal senest 5 dage før.

Tlf. 97 17 26 26 

❍  Hamburgerryg m/ grønlangkål 
og brunede kartofler 45 kr.

❍ Medister m/ stuvet hvidkål 40 kr.

❍  Mørbradbøf 
m/ champignon a la creme 45 kr.

❍ Ribbenssteg m/ rødkål 40 kr.

❍  Confiterede andelår m/ svesker 
og brunede kartofler 40 kr.

❍ Brie m/ tilbehør 40 kr.

❍  Risalamande m/ kirsebærsauce 30 kr.

❍  Brød og smør (5 halve stykker rugbrød 
og 1 helt stykke franskbrød) 15 kr.

Vælg min. 5 slags

❍ DEN LOKALE
Hjemmelavet sild fra Hvide Sande m/ karrysalat

Stegt fiskefilet fra Hvide Sande m/ hjemmerørt remoulade

Medister fra Slagter Sørensen m/ kål fra Kloster

And fra Fjelstervang m/ rødkål og brunede kartofler fra Kloster

To lokale oste med hjemmelavet tilbehør.

Hertil brød og smør

Pris pr. person  198,-



Jule-
menu 
2014
Appetizer
Laksesalat på smørristset rugbrød

Forret
Lokal Trio: 
Fisk fra Hvide Sande, Gris fra Ausumgaard, And fra Fjelstervang

Hovedret
Kalvemørbrad m/ grøntsagstimbale, grønkål/æblesalat, 
kartoffeltournedos samt mild pebersauce

Ost
Tre lokale oste m/ tilbehør og hjemmebagt knækbrød

Dessert
Stauning whisky-kage med honningcreme

Pris pr. person   418,-

Julemenuen fås både i og ud af huset 
fra den 21. november til 21. december
Minimum 6 personer. 
Bestilling senest 5 dage før.


