NYTÅR UD
AF HUSET
Forret:
Tatar af røget laks og torsk, anrettet
på sprød toast Melba og plukket salat.
Hertil peberrodsskum, rogn og toppet
med ”havets bacon”.
Hovedret:
Medaljoner af langtidsstegt oksefilet fra
himmerland, hertil pommes macaire,
grillede rødløg, bagte rodfrugter og
blomkålsflan samt kraftig glace tilsmagt
med madeira.
Dessert:
Chokoladetærte ”delicie”, serveret med
panna cotta tilsmagt med cointreu,
brændt hvid chokoladecrumble og
saltet karameldrys samt broken gel med
appelsin.

November er
Julekalendertid
Butikken har 15 forskellige at byde på som for eks.:
• Summerbird: børn – voksen og til 2 personer.
• Ålborg Chokolade:
børn – voksen og til 2 personer samt sukkerfri julekalender.
• Wally and Whiz: Glutenfri/vegetarisk lækker 		
vingummi.
• Karamelleriet: Karameller til hele julen.
• PR chokolade: Chokolade – Lakrids – Karamel.
• Karamel Kompagniet: Uimodståelige
Bornholmske karameller.
• Rom julekalender.

Priser fra 185.-

Pris pr. kuvert kr. 325,00
Appetizere til dronningens
nytårstale:
• Salat med røget andebryst
og granatæblevinagrette
• Kalverilette med figen-daddelmarinerede pastinakker
• Tigerrejer stegt i lime og
sesam, hertil mild wasabiskum

Pris pr. kuvert kr. 50,00
Petit fours til kaffen
kr. 25,00 pr. person
Natmad:
Tapasplatte med dansk charcutteri og
UNIKA oste, hertil chutneys, relish og
marmelade mm. samt hjemmebagt
brød.

Pris pr. kuvert kr. 75,00
Børnemenu:
• Tunmousse med rejer og salat
samt urtedressing
• Hakkebøf med ovnstegte kartoffelbåde, skysauce, grøntsagsstave
• Chokoladetærte ”delicie”, serveret
med panna cotta tilsmagt med cointreu,
brændt hvid chokoladecrumble og
saltet karameldrys samt broken gel med
appelsin.

Pris pr. kuvert kr. 150,00
Hele pakken:
Appetizer – 3 retter
petitfours – natmad

kr. 425,00
pr. person

MORTENS
AFTENs
MENU
Duet af laks – creme – grønt
brød & smør.
Gammeldaws andesteg
– brune/hvide/franske kartofler
– surt – rødkål og lækker skysauce.
Ris a la mande med kirsebærsauce.

2 Retter

kr. 248,3 Retter

kr. 288,-

• Vin til alle julens glæder
• 30 forskellige snapse.
• Fuldt sortiment fra Summerbird 		
inkl. is.
• Glutenfri brød fra Thunberg
• Fuldt sortiment fra Karmameju 		
inkl. juleæsker.
• Lakridskonfekt fra Hattesen’s
Konfektfabrik.
• Friske kyllinger og friske kyllinge
bryster fra Hop Balle Mølle.
• Suppe, tarteletfyld og hot wings
på frost.
• Forskellige Glögg
• Saft fra Anton og Krogh
• Lækkert brugskunst fra Muubs
• Byens flotteste Gavekurve.
Og meget – meget mere
– kig ind vi julehygger.

