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Hold årets julefrokost hos os
Sæt jer til bords, og nyd den enestående

julegastronomi og de naturskønne
omgivelser, der er som taget ud af

et juleeventyr.

Med fokus på lokale og økologiske
råvarer kokkererer vi julens retter

i klassiske og moderne fortolkninger
og giver jer en julefrokost i

særklasse på alle vores
seks hoteller.



Juleidyl ved Mølleåen
Lad skovbrynet, de nøgne træer og Mølleåen være bagtæppe til årets julefrokost, og lad jer forkæle 
med pejsehygge, julestemning og fantastisk julemad. På Frederiksdal får I de måske hyggeligste rammer 
for jeres julefrokost i Lyngby. Hotellet ligger bogstavelig talt på Mølleåens bredder, og bag vores store
panoramaruder kan du sidde lunt og trygt og beskue skovens træer, mens du nyder smagfulde
juleretter, der er lavet fra bunden af økologiske og lokale råvarer i sæson.

Vi har gjort det nemt for dig at arrangere årets julefrokost og lavet to forskellige pakker,
du kan vælge imellem.

Menu
Julefrokost pakke I
• Julebuffet
• Husets øl, vand og vin i 6 timer
• Kaffe/te
• Gratis parkering

Pris pr. person ved min. 30 personer kr. 825.-

Er I færre end 30 personer, kommer der et tillæg pr. person.

På julebuffeten
• Marinerede sild med løg og kapers
• Karrysild med løg og æg
• Gravad laks med rævesauce
• Skaldyrssalat med asparges og mayonnaise
• Lun fiskefilet med remoulade og citron
• Hønsesalat med bacon og champignon
• Roastbeef med pickles, peberrod og ristede løg
• Flæskesteg med rødkål og brunede kartofler
• Stegt and med stegte æbler og svesker
• Lun leverpostej med bacon og svampe
• Vesterhavsost med sprødt
• Ris a la mande med kirsebærsauce
• Hjemmebagt brød med smør

Slip for at køre hjem
Overnatning i delt dobbeltværelse fra 350.- pr. person.
Tillæg for enkeltværelse 200.-

Kontakt os for mere info, priser og detaljer for
jeres julearrangement på telefon +45 45 85 43 33
eller på mail frederiksdal@sinatur.dk

Julefrokost pakke II
• Julebuffet
• Husets øl, vand og vin i 6 timer inkl.
    husets spiritus i 3 timer
• Kaffe/te
• Gratis parkering

Pris pr. person ved min. 30 personer kr. 975.-

Er I færre end 30 personer, kommer der et tillæg pr. person.

Vi tager naturligvis alle forholdsregler, når det
kommer til at passe godt på dig og dine kolleger 
og undgå smitte. Vi vil, så vidt muligt, forsøge at 
fordele vores forskellige selskaber i egne lokaler og 
lave mindre portionsanretninger på buffeten.

Julefryd fra første bid
�	 	To	slags	sild	efter	julens	traditioner
�  Økologiske danske æg med rejer og dildmayonnaise 
�	 	Gravad	laks	på	fineste	julemanér	serveret	med	rævesauce
�  Køkkenets leverpostej af lever og spæk med egen koldrøget 

bacon og stegte svampe 
�	 	Dansk	rødspættefilet	fra	Vesterhavet	med	hjemmerørt	

remoulade 

Bondegårdens fristelser
�	 	Flæskesteg	fra	Svendborg	Gourmetgris	serveret	med	 

økologisk rødkål
�	 Dansk	gåsebryst	med	gran	og	timian.	Hertil	kompot	på		 	
 svesker og æbler 
�	 Æbleflæsk	efter	fynske	traditioner	
�	 Traditionelle	tarteletter	med	kylling	fra	Hopballemølle	 
 serveret i økologiske tarteletskaller
�	 Klassiske	brune	karamelliserede	kartofler	
�	 Julens	kål	–	sprød,	knasende	og	utraditionel	

Søde specialiteter
�  Danske oste fra Ryon og Elmegården i Sommersted med 

hjemmesylt og sprødt knækbrød
�  Risalamande med vores egen juleinspirerede kirsebærsauce 

Pris pr. kuvert kr. 365 (min. 15 pers.)

Kontakt os for mere info, priser og detaljer for  
jeres julearrangement på telefon +45 64 41 19 99  
eller på mail sixtus@sinatur.dk

Menu

Overgiv	jer	til	charmerende	julestemning	på	den	fynske	halvø	Hindsgavl.	
Bliv	betaget	af	udsigten	direkte	ud	til	Fænøsund,	som	kun	gør	den	gastro-
nomiske oplevelse endnu større. I køkkenet tryller julealferne, og deres 
fornemste	opgave	er	at	servere	det	allerbedste	til	jeres	julefrokost.

Jul ved det fynske sund
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Fortryllende atmosfære og julegastronomi
til jeres julefrokost

i skovbrynet og strandkanten


