
SULT i Cinemateket  ·  Vognmagergade 8B  ·  1120 København K 
Kontakt: venues@meyers.dk

SULTS TRADITIONELLE
3-RETTERS JULEMENU

Kl. 18:00
velkomstdrink med dertilhørende snacks

Kl. 18.45
3-retters middag i vores restaurant 

_

HALEHÆNGT RØGET LAKS 
med rygeost, friterede kapers, malt, syltede perleløg og fennikelcrudité

_

CONFITERET ANDELÅR
med portvinssvesker,  tyttebær,  smørstegte kartofler,  grønkålssalat og andesauce 

_

RIS A LA MANDE
med kirsebærsauce og glaseret mandler 

_

Hertil opgraderet vine samt øl og vand
Vi afslutter menuen med et lille stykke sødt, kaffe eller te efter ønske.

22.00
tak for i aften

Normalpris: DKK 1.025 
Særpris i 2020: DKK 895

Tilbuddet gælder hele selskabet, på udvalgte datoer og ved minimum 10 personer



SULT i Cinemateket  ·  Vognmagergade 8B  ·  1120 København K 
Kontakt: venues@meyers.dk

SULT`S MODERNE
3-RETTERS JULEMENU

Kl. 18:00
velkomstdrink med dertilhørende snacks

Kl. 18.45
3-retters middag i vores restaurant 

_

RILETTE AF HVID FISK
rørt med dildmayo, karsesalat, rugbrødscrumble, syltede skalotteløg og friterede kapers

_

OKSEFILET
med salat af glaseret rødbede, brombærvinaigrette, hasselnødder, 

knuste kartofler rørt med brunet smør, selleripuré, portvinsauce og sprød vinterkål
_

DEKONSTRUERET CHEESECAKE 
Broken gel af havtorn, saltkaramel og knas 

_

Hertil opgraderet vine samt øl og vand
Vi afslutter menuen med et lille stykke sødt, kaffe eller te efter ønske.

22.00
tak for i aften

Normalpris: DKK 1.025 
Særpris i 2020: DKK 895

Tilbuddet gælder hele selskabet, på udvalgte datoer og ved minimum 10 personer



SULT i Cinemateket  ·  Vognmagergade 8B  ·  1120 København K 
Kontakt: venues@meyers.dk

SULTS VEGANSKE
3-RETTERS JULEMENU

FORRET
 

Carpaccio
af høbagte knoldselleri, æbler og aromatiske urter

Bagt knoldselleri 
i tynde skiver med pure af selleri, rå tern af æble, bagt æble,

aromatiske urter (koriander, citrontimian, havesyrestilke, kørvel)
 ristede hasselnødder, vinaigrette af nøddeolie og reduceret eddike.

HOVEDRET

Glaseret rødbede
med portvinssvesker, peberrodsvinaigrette, friske brombær, 

røgede mandler, stegte kartofler og grønkålssalat

DESSERT 

Ris a la mande
tilberedt i mandelmælk

med sukkerristede mandler og kirsebærsauce

TILKØB TIL PAKKERNE 
Med avec til kaffe + 75 kr. per. person. 


