
HELAFTENSARRANGEMENT

Ankomst kl. 19.00
Velkomstbobler

5 RETTERS JULEMENU INKL. VINMENU

Rimmet sandart
Solsikkepure - syltede urtestilke - gul bedecrudité

1 glas Pinot Grigio Delle Venezie - Recchia, Veneto, Italien

Creme palestine
Jordskokkechips - syltede jordskokker - purløgsolie

1 glas Chardonnay - Secret Cellars, Monterey County, USA

Stegt Andebryst
Kastanje - grønkål - Sauce Bigard

1 glas Côte Du Rhône Villages - Domaine Seigneur De Renouard, Rhône, Frankrig

Røde Kristian
Tyttebær - kerner - grillet brød

1 glas Pineau Des Charentes Blanc - Chateau Montifaud, Cognac, Frankrig

Kirsebærtærte
Marinerede kirsebær - Pistacie - Hvid chokolade- & appelsinis

1 glas Reciotto Della Valpolicella, 2017 - Recchia, Veneto, Italien

Kaffe/the & avec

Fri bar kl. 23.00 - 01.00
Fadøl, husets vin, sodavand & longdrinks.

1.300,- pr person
Arrangementet slutter kl. 01.30

Forudbetaling af hele arrangementet skal ske senest 4 uger før ankomst - herefter er hele arrangementet bindende 
for det tilmeldte antal personer. Ved manglende rettidig betaling, forbeholder vi os ret til at sælge pladserne til anden side. 

Under hele aftenen serveres husets vand ad libitum, der er renset og filtreret - med og uden brus. 
 
 

Afbestilling af et selskabsarrangement på 8 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest 
4 uger inden dato for afviklingen af det bestilte julearrangement. 

Reduktion i antallet af gæster skal ske senest 4 uger før ankomst - herefter refunderes ubrugte kuverter ikke. 
Der betales for minimum 15 gæster i Logestuen, 40 gæster i Mindestuen og 40 gæster i restauranten. 

Vi tager forbehold for små justeringer i menuen.

Vi tilbyder en særlig 5 retters vegansk menu til vegetarer & veganere. Denne menu skal forudbestilles senest 4 uger før ankomst.
Ved andre særlige kosthensyn, hvor køkkenet skal lave ændringer i den faste menu tillægges et gebyr på 50,- pp

Tilkøb: Ekstra flasker af de nævnte vine +450 pr. flaske  / Rodfrugtchips/mandler +25 pp/ Julesmåkager +40 pp


