ten samt religion, skal dette aftales forud senest 5 dage
Julefrokost og der kan forkomme merpris.
Ju
før arrangementet
Julefrokost
2019
2019
Vi laver også julefrokost ”UD
AF HUSET” kontakt os
et uforpligtende tilbud.
Det fraforhavet
Alle fredage og lørdage
og med d. 20. december
Det
fra
havet
på opsatser, som bordbuffet
Gl.Hele
dagsherligheden
modnet sildserveres
& julesild
julefrokost hos Kong Vo
Det
fra havet
Alle fredage
og til
med80
d. 18.
novemberVi ka
i roligmed
rækkefølge
temboog lørdage fraop
med
karrysalat
æbler i jeres
kuverter.
Gl.dags modnet julesild
og til og med d. 17. december, er der mulighed
(Selska
julesild
karrysalat medGl.
æbler dags modnet sild & for
at afholde julefrokost hos
Kong Volmer om aftenen
kl. 18-24.
Kong Volmers maltgravad laks
Hvis man
ønsker at sid
med
karrysalat
med
æbler
Kong Volmers maltgravad
laks
med Julemenu
rævesaucepris pr. kuvert 320,former, mindst 10 ku
med rævesauce

Julefrokost 2022

Mulighed for specialkost, vegetar, veganer,
”Jule”pakke
1.
pris
pr.
kuvert
670,Smørstegt
rødspættefilet
laktose, glutenMenuen
samt religion,
Smørstegt rødspættefilet
er som vi serv
hjemmerørt remo & citron
skal aftales forud senest 5 dage før
hjemmerørt remo & citron
eller idér, giver v
arrangementet med en merpris.
Julemenu
+
fri
fadøl
(Pilsner
&
Classic
fra
Ølgaard)
&
Det fra planken
Mulighed for specialkos
fri
sodavand
&
husets
vine
ad
libitum
hele
aftenen
Klassisk roastbeef med
behørigt
Det
fra tilbehør
planken
ten samt religion, skal d
“UD AF HUSET”.
(6 timer) Vi laver også julefrokostfør
arrangementet
og
Det lune
Kontakt os for et uforpligtende
tilbud.
Ribbensteg
med sprød
svær & julemedister
Klassisk
roastbeef
med behørigt tilbehør
2. pris pr. kuvert 725,hjemmelavet rødkål”jule”pakke
& surt
Vi laver også julefrokos
Hele herligheden serveres på opsatser,
Lun leverpostej
med champignon & sprød bacon
for et ufor
Det søde
som bordbuffet i rolig rækkefølge i jeres tempo.
Julemenu
+
fri
fadøl
(Pilsner
&
Classic
fra
Ølgaard)
&
Ris a la mande med fintsnittede mandler
fri sodavand & husets vine ad libitum hele aftenen
lun kirsebærsauce
Det lune
herligheden
serve
1. pris Hele
pr. person
670,(6 timer) samt friskbrygget kaffe &Julepakke
avec bydes
Tilbehøret
(skal bestilles til hele selskabet)
i rolig række
Friskbagt rugbrød & franskbrød
Ribbensteg
med sprød svær & hjemmelavet rødkål
samt smør & krydderfedt Tilkøb af drikkevarer
Julemenu er inkl. fri fadøl
*(Skal forudbestilles af hele selskabet)
Prismed
pr. kuvert
320,sodavand & husets vine ad libitum
Julemedister
sukkerbrunede
kartofler & brunfrisovs
Julemenu p
Seneste udskækning kl. 23.45.
Tillægsretter
*Husets velkomstdrink pr. kuvert 42,”Jule”pakke
1
(Skal forudbestilles til mindst Det
50% afsøde
selskabet)
Husets velkomstdrink pr. kuvert
60,-

Kong Volmers maltgravad laks
med rævesauce
Smørstegt rødspættefilet
hjemmerørt remo & citron
Det fra planken

Klassisk roastbeef med behørigt tilbehør

Lun leverpostej med champignon & sprød bacon
Det
lune
3 slags
ved bordet
timer
Fynsk2fadøl
på kande 2 L. 225,-

*Cocktails
Sprød tartelet med høns
i asparges pr.”Tap
kuvertselv”
42,-

Ris a la mande med fintsnittede
mandler
Julemenu
pr. stk. +
65,-fri fadøl (P
pr. kuvert
125,- Cocktails fra Nohrlund
Lun gl. dags æbleflæsk
kuvert 42,Irish Coffee pr.fri
stk.sodavand
65,lunpr.kirsebærsauce
& husets
Ribbensteg medIrish
sprød
hjemmelavet
rødkål
(
Coffeesvær
pr. stk.&65,Ostefad, 2 slags oste med behørigt tilbehør
Husk snapsen
Tilbehøret
pr. kuvert 65,Stort udvalg af classiske og special snapse
”jule”pakke 2
Husk snapsen
Kongens
hønsesalat med ananas
& bacon
Julemedister
med
sukkerbrunede
kartofler
&
brun
sovs
Friskbagt rugbrød
&
franskbrød
samt
smør
&
krydderpr. kuvert 42,fedt
Julemenu + fri fadøl (P
fri sodavand & husets
Det søde
Pris pr. kuvert 320,(6 timer) samt frisk

KONG
Ris aTillægsretter
la mande med fintsnittede mandler
(Skal forudbestilles til mindst
af selsakabet)
VO
LMER
lun50%
kirsebærsauce
F rokost- & Selskabsrestaurant

Tilkøb
*(Skal forudbes

