
Book plads eller hør nærmere:

75 33 26 33

REFBORGS VIN- & ØLFESTIVAL

FÅ NYTÅRSMENUEN FRA REFBORG

Lørdag den 2. december og lørdag den 9. december kl. 18.30-02.00

Hvide og røde sild med karrysalat
Pandestegt fiskefilet med remoulade og citron
Varmrøget laks med karsecreme, rogn og maltchips
Torskepaté med håndpillede rejer og dildemulsion
Klassisk grisesylte med grov sennep og rødbeder
Urtefarseret unghanebryst fra HOPBALLE MØLLE
Appelsin og ingefærbraiserede svineskanker
Sprødstegt ribbensteg og økologisk medister med 
karameliserede kartofler
Confitteret andelår med syrlige pastinakker og saltede 
mandler

Langtidsstegt kalvesteg med sauce Italienne og 
nøddestegte kartofler
Kålsalat med nødder, tranebær og sprængt pære
Honningglaseret hamburgerryg med rosmarinbagte  
rodfrugter
Økologisk landbrie med syltede nødder
UNIKA ”Gammel knas” med gulerodsappelsinmarmelade
Mørk chokoladebrownie med hvid ganache og  
pistaciecrunch
Klassisk ris ala mande med kirsebærsauce
Lækkert brød, både hjemmebagt og fra Billund Bageri

God mad, god betjening, god stemning og live musik

REFBORGS JULEBUFFET

INKLUSIV VELKOMSTDRINK VED BESTILLING INDEN DEN 1. NOVEMBER
REFBORGS julebuffet og øl-vin-vand under julebuffeten. Kr. 525,-

REFBORGS julebuffet og øl-vin-vand hele aftenen. Kr. 675,-
REFBORGS julebuffet og øl-vin-vand-snaps-drinks. Kr. 775,-

Kaffe/te og Summerbird chokolade ved bordet. Kr. 45,-
Natmad. Kr. 75,-

Kaffe/te, chokolade og natmad. Kr. 95.-

Overnatning i nye værelser. Kr. 350,- pr. person inkl. morgenbuffet Kr. 300,- i enkeltværelsestillæg.

Pris: 319,-
JUL I BUTIKKEN

REFBORG

Lørdag den 4. november.
Smag 100 forskellige vine, 50 specialøl og et lækkert 

delikatessebord fra kl. 12.00-16.00. Kr. 225,-
5-retters gourmetmiddag med vinoplevelser 

hele aftenen fra kl. 18.30-23.00 Kr. 875,-.
Hel pakke m/ overnatning + morgenbuffet: 

Kr. 1398,- pr. person i dobbeltværelse.
Læs mere på www.refborg.dk/det-sker

Lækker tag-med-hjem 3-retters nytårsmenu.
Forret og dessert er serveringsklar. Hovedretten skal blot
varmes og anrettes på tallerken. Instruktion medfølger.

Kr. 325,-. Tilkøb af vinpakke, appetizer og natmad er
muligt. Se menuen på www.refborg.dk/det-sker

Gourmetdelikatesser, gavekort, brugskunst, vine
og specialøl som årets gaveidéer.

Forkæl dig selv med smagsoplevelser
eller find indholdet til en lækker gavekurv.
Årets julevin og portvin er kommet hjem.

Mandag-fredag kl. 10.00-18.00. Lørdag kl. 10.00-14.00
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