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MENU
Julefrokost



 Slut en god julefrokost af med natmad.

Mulligatawny-suppe med flutes
Pr. person kr. 55,-

NATMAD

MENU 
Julefrokost

Julebuffet
Smag vores klassiske julebuffet med alle de retter, 
der hører sig julen til – både de kolde og varme. Vi 

fylder buffeten op løbende, så den hele tiden er frisk.
Julebuffeten skal bestilles til minimum 12 personer.

To slags sild – karrysalat – løg – kapers
Stegte sild i lage

Æg – rejer – citronmayonnaise
Røget laks – cremet spinat

Rødspættefilet – remoulade – citronbåde
Gravad laks –  rævesauce

Tarteletter med høns og asparges i cremet sauce
Lun, hjemmelavet leverpostej – bacon – champignoner

Honningglaseret skinke – grønlangkål
Ribbenssteg med rødkål

Små, hjemmelavede frikadeller – hvidkål – kanelsukker
Andesteg – brunede kartofler

Oksefilet – flødekartofler
Blandede salater

Danske og udenlandske oste – garniture – kiks
Risalamande – lun kirsebærsauce

Brød fra Munkebjerg Hotels bageri

PRIS PR. PERSON
I restauranten kr. 345,- 

Takeaway kr. 315,-*
*Takeaway ved minimum 12 kuverter

Julemenu
Har I mere lyst til tallerkenservering, så forkæler vi jer 

gerne med en lækker 3- eller 4-rettersmiddag.
Vores dygtige kokke har lavet en menu tilberedt af 

sæsonens friske råvarer og med inspiration fra julen.

Varmrøget laks rørt med cremefraiche – friske 
krydderurter – toppet på friske salater – 

lakserogn – fennikelcrudité

Sprød anderillette – syltet løg – pærekompot

Oksefilet – glaseret rødbede – knuste kartofler 
vendt i  brunet smør – selleripuré – sprød kål – 

madeirasauce med brombær

Risalamande – lun kirsebærsauce 

PRIS PR. PERSON
3 retter: kr. 370,-
4 retter: kr. 395,- 



NATMAD

Julefrokost
Pakker

CLASSIC 
Ad libitum øl, juleøl, 

husets vin og sodavand

Kl. 18.30-21.00, pr. person kr. 285,-
Kl. 18.30-01.00, pr. person kr. 460,-

CLASSIC+ 
Ad libitum øl, juleøl, husets vin,

 sodavand, Breezer og Mokaï

Kl. 18.30-21.00, pr. person kr. 325,-
Kl. 18.30-01.00, pr. person kr. 525,-

Diverse
HUSETS VELKOMSTDRINK

Pris pr. stk. kr. 48,-

SNAPS ELLER GA-JOL
Pr. flaske kr. 650,-

KUPONER
Øl, juleøl, Breezer og Mokaï

Pr. stk. kr. 45,-

KAFFE/TE 
Serveret med julekonfekt

Pr. person kr. 65,-

DRIKKEVARER

TAG ELEVATOREN HJEM

Sov godt
Nyd næste morgen vores store 

tag selv-morgenbuffet

Lørdag serveres den fra kl. 07.00
Søndag serveres den fra kl. 08.00

Enkeltværelse pr. nat kr. 595,-
Dobbeltværelse for to personer pr. nat kr. 795,-
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Sjove minder

FÅ EN GRATIS
MYSELFIE TIL JERES 

JULEFROKOST

Er I over 25 personer, stiller vi en gratis myselfie
eller jukebox til rådighed i jeres festlokale. Ønsker
I begge dele til julefrokosten, er prisen kr. 1.650,-.

MIN. 25 PERSONER


