


Lux juleanretning 
(min. 2 pers.)

Marinerede sild, fersk røget laks
 Fiskefilet med remoulade

Sylte med rødbeder
Flæskesteg og andesteg med  
hjemmelavet rødkål og surt

Brie med druer
Ris à l’amande med kirsebærsauce

Pris per couvert kr. 295,00
Serveres fra kl. 11.00-16.00

Marinerede sild, kryddersild, fersk røget laks, fiskefilet med remoulade,  
røget ål med røræg, sylte med rødbeder, flæskesteg, andesteg  

og frikadeller med hjemmelavet rødkål og surt,  
brie med druer, ris à l’amande med kirsebærsauce

Pris per couvert kr. 385,00            Fredag og lørdag aften kr. 420,00

Hansens
juleanretning

(min. 2 pers.)

Marinerede sild, fersk røget laks 
Fiskefilet med remoulade  

Sylte med rødbeder  
Flæskesteg med hjemmelavet rødkål 

Brie med druer
Pris per couvert kr. 199,00

Serveres mandag til torsdag 
 fra kl. 11.00-16.00

Julefest
Velkomstdrink

Røget laks med stuvet spinat
Andesteg og flæskesteg med hjemmelavet rødkål  

og surt, brunede og hvide kartofler
Ris à l’amande med kirsebærsauce 

 Til ovenstående menu serveres  
husets vin ad libitum samt et glas dessertvin

Kaffe, the med petit four
1 cognac eller likør

Pris per couvert kr. 699,00 
Fredag og lørdag aften kr. 749,00

S TO R  LU X  J U L E A N R E T N I N G 
( m i n .  2  p e r s . )

Julemenu
Røget laks med stuvet spinat 

Andesteg og flæskesteg 
med hjemmelavet rødkål og surt,

brunede og hvide kartofler 
Ris à l’amande med kirsebærsauce

Pris per couvert kr. 440,00 
Fredag og lørdag aften kr. 475,00



S TO R  LU X  J U L E A N R E T N I N G 
( m i n .  2  p e r s . )

H AV E N S  K L A S S I S K E   
J U L E A R R A N G E M E N T E R

Julens fest vores hjertesag

Julearrangement 1 
Stor lux julearrangement

Marinerede sild, kryddersild, fersk røget laks,  
fiskefilet med remoulade, røget ål med røræg,  

sylte med rødbeder, frikadeller med surt,  
flæskesteg og andesteg med hjemmelavet rødkål, 
brie med druer, ris à l’amande med kirsebærsauce.

2 fadøl og 2 snaps 
Kaffe, the med petit four, 1 cognac el. likør 

Pris per couvert kr. 649,00 
Fredag og lørdag aften kr. 699,00

Julearrangement 2
Stor lux julearrangement

Marinerede sild, kryddersild, fersk røget laks,  
fiskefilet med remoulade, røget ål med røræg,  

sylte med rødbeder, frikadeller med surt,  
flæskesteg og andesteg med hjemmelavet rødkål, 
brie med druer, ris à l’amande med kirsebærsauce.

Til ovenstående menu serveres øl, vand og  
vin ad libitum samt 3 snaps

Kaffe, the med petit four, 1 cognac el. likør
Pris per couvert kr. 795,00 

Fredag og lørdag aften kr. 825,00

Julearrangement 3
Stor lux julearrangement

Marinerede sild, kryddersild, fersk røget laks,  
fiskefilet med remoulade, røget ål med røræg,  

sylte med rødbeder, frikadeller med surt,  
flæskesteg og andesteg med hjemmelavet rødkål, 
brie med druer, ris à l’amande med kirsebærsauce.

Til ovenstående menu serveres øl, vand og  
vin ad libitum samt 3 snaps

Kaffe, the med petit four, 1 cognac el. likør.
Her efter fri bar.

(Øl, vand, vin og husets spiritus)
Pris per couvert kr. 999,00

For at gøre netop Deres julefest til en dejlig aften 
har vi her sammensat følgende arrangementer.






