
11.15-16.30 – Fra d. 15 november til d. 21 december.
 

Store jul – med 10 serveringer, varighed 3 timer
Serveres til deling ved bordet

 
Stegt sild æbleeddike, løg og sennep

Vadauvan sild æggesalat, løg og kapers
Faringravad laks rævesovs, dild og fennikel

Friteret rødspættefilet, kålremoulade og citron
Terrine af gris, solbær og peberrod
Pølse, fermenteret kål og sennep

Hønsesalat, jordskokke, bacon og estragon
Confiteret and, valnødder, æble og bitre salater

Ost, romsyltede blommer og rugbrød
Risalamande, brændte mandler, hvid chokolade og amarene kirsebær

En mandelgave pr. selskab
 

Menu inkl. filtreret vand. 655 kr inkl. moms pr person
 

Man råder over bordet ( 11.15 – 14.15 ) eller (13.30 - 16.30 ) max 3 timer.
 Hvis I ønsker, at kommer kl 12.00 har i stadig bordet til kl 14.15)

 
 

Lille Jul - varighed 2 timer. 
Der serveres til alle ved bordet følgende menu.

 
 1 anrettet sild med karry, æggesalat og kapers

1 platte med:
   Rødspætte med blomkålsremulade og citron

   Hønsesalat med jordskokke og bacon
 

 Risalamande med kirsebærsauce
 1 mandelgave pr selskab/booking

 
Menu inkl filteret vand , samt et glas øl, vin eller sodavand. pris 455 pr. pers
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4 retters menu
Laks med dild, fennikel og sennepsfrø

Andebrys med jordskokker, æble og timian
Ostebræt med 3 slags oste, sprødt og sødt

Chokoladedessert med granskud, solbær og malt.
 

inkl. 1 glas bobler og salte snacks, 3 glas vin og kaffe til desserten. 
 

1040 kr pr person
 

Der kan vælges risalamande med kirsebærsovs, som alternativ til alle.
Inkl 1 mandelgave pr selskab.

Dette meldes senest 7 dage før ankomst.
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