Åbningstider
Mandag 16/12 – Lukket
Tirsdag 17/12 – Lukket
Onsdag 18/12 – 10.00 – 17.30
Torsdag 19/12 – 10.00 – 17.30
Fredag 20/12 – 10.00 – 17.30
Lørdag 21/12 – 9.00 – 13.00
Søndag 22/12 – 9.00 – 13.00
Mandag 23/12 – 9.00 – 17.30
Tirsdag 24/12 – Lukket
Onsdag 25/12 – Lukket
Torsdag 26/12 – Lukket
Fredag 27/12 – Lukket
Lørdag 28/12 – 9.00 – 13.00
Søndag 29/12 – 9.00 – 13.00
Mandag 30/1 – 10.00 – 17.30
Tirsdag 31/1 og frem til 7/1 – Lukket

Jul og nytår 2019
Bestilling til juleaften
Vælg bl.a. mellem vores tre tilbudspakker

Nr. 1:

Nr. 2:

1 and, ca. 3.400 g.
Kamsteg, ca. 2,5 kg

1 and, ca. 3.400 g.
Ribbensteg, ca. 1,8 kg.

455,-

360,-

Nr. 3

Hjemmelavet
ris a la mande

1 and, ca. 3,400 g.
Medister, ca. 1 kg.
Ribbensteg, ca. 1,8 kg.

440,-

Lad os lave jeres ris a la mande,
som er klar til servering.
Der vil være kirsebærsovs og to
hele mandler, I selv kan putte
i ris a la manden

Vi åbner igen onsdag den 8. januar 2020

pr. person

Bestilling af kalkun
Kalkun, pr. ½ kg. 70,Udbenet kalkun, pr. ½ kg. 75,Farseret kalkun, pr. ½ kg. 80,Kalkun skal bestilles inden den 1. december.

35,-

Bestillinger
til jul, skal
hentes den
22. eller
23. december

Nytårsmenu
(Skal bestilles seneste den 16. december)

Forret
Laksefad med rejer, dressing og vores hjemmelavede
pandebrød

Hovedret
Vælg mellem følgende kødvarianter:

*Ribeye, ca. 250 g. skåret af Sashi luksus højreb
(Kan bestilles til 1 person)
*Kalvemørbrad (Skal bestilles til min. 2 personer)

*Højrebsfilet, skåret af Sashi luksus højreb
(Skal bestilles til min. 4 personer)

Tilbehør:
Ovnstegte kartofler med kviste af rosmarin og
timian
Kartoffelgratin med svampe
Broccolisalat
Friske asparges med bacon
Bearnaise-/, portvin-/ eller whiskeysovs

Pris pr. person

320,-

Børnemenu
Hjemmelavet lasagne
Pris pr. barn

25,-

Nytårsmenu
Pris pr. barn

160,-

Nytårsmenu, børnemenu
og tømmermændsmad
skal hentes hos
Slagter Anders den
31. december
fra kl. 11.00-13.00

Tømmermændsmad
Pulled pork burger
- samle selv

Brioche-burgerbolle
Pulled pork, klar til at blive varmet i ovn
Hjemmelavet coleslaw
BBQ
Pris pr. person 50,-

Kød til nytår
Vi har en masse lækkert kød til nytårsaften.
Prøv fx vores raclette/fondue kødpakke:
Alt kød skåret ud i passende stykker

Kylling, cocktailpølser, bacon, tykstegsfilet,
svinemørbrad
Pris pr. person 65,-

