Magiske
julefrokoster

Magiske
julefrokoster
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.

Julefrokost i Vejle Ådal

Julelys ved Storebælt
Nyd en festlig aften i hinandens selskab med en betagende panoramaudsigt.

Læn jer tilbage, ogimærk
julens varme inden døre, mens bæltet bruser på
Oplev ægte herregårdsstemning til jeres julefrokost under hvælvingerne
Haraldskælder
den anden side af glasset. Imens sørger vi for, at I kan indtage juleretter i
eller i vores stemningsfulde restaurant. Vi juler i køkkenet og giver
jer med
engodmenu
baseret
særklasse
smag og lokale
råvarer i fokus.
på gode råvarer og gamle traditioner fra området omkring Haraldskær og Vejle Ådal.
Og som altid er vi aldeles kompromisløse med kvaliteten.

Menu

Det kolde bord
�

Menu

Ost og det søde bord

Et udvalg af vores hjemmelavede sild: Klassiske stegte sild i

�

lage, marinerede sild og røde kryddersild serveret med

Risalamande med søde marinerede kirsebær

Udvalg af danske oste med sprødt, knækket brød og kompot

hjemmelavet kaperscreme og karrysalat
�

Sprøde spætter med hjemmelavet remoulade og citron

�

Laks fra egen røgovn med syltede grøntsager og friske

Pris pr. kuvert kr. 295 (min. 20 pers.)
Julemenu
Saftige rejer •
og økologiske
med hjemmerørt
7 timers arrangement
inklusive
velkomst, øl, vin og vand ad
Røgetæglaks
med sødet rygeostcreme
og
sprødt
kørvelmayonnaise
libitum og natmad:
Torsk
bund
spidskål
og
sauce på blåmuslinger
Hjemmelavet•roastbeef
medpå
syltede
agurker, af
sprøde
løg,
Pris cremet
pr. kuvert kr. 649
remoulade og peberrod
• And med rødbeder kogt i egen
saft
og
timian
I kan også vælge vores lækre julemenu fra 5 til 6 retter
Det varme bord
fra kr. 485 pr. kuvert (min. 15 pers.)
•
Gris
med
selleri,
grønkål
og
sauce
med
æbler
Hjemmebagte tarteletter med velfærdskylling og asparges
Sprødstegt svinekam
af
frilandsgris
med
hjemmelavet
rødkål
Kontakt
os
for
mere
info,
priser og detaljer for
• Gårdoste med kerner og sødt
And fra Gråsten med andesky og syltede ribs
jeres julearrangement på telefon +45 65 31 40 02
• Vafler
hvid
som
blødt
og knas,
Lun hjemmelavet
leverpostej med
med stegte
svampe,chokolade
sprød
eller
på mail
stc@sinatur.dk
bacon og hjemmesyltede rødbeder
• kirsebær og sprødt
krydderurter

Den rolige start ved bordet:
Stegte sild med løgkompot
Hvide sild med æble/løg dressing

�

Sinaturs gravad laks med rævesauce

�

�

Starten forsætter på buffeten:
Æg og rejer med mayonnaise
Rugmelsstegte rygsvømmere med remoulade
Røget laks med rygeostcreme
Sylte med rødbeder og sennep
Saltet okseinderlår med kikærter
Marineret hvidkålssalat med æbler

�
�
�
�

Det lune på buffeten:
Sprøde og møre andelår
Saftig svinesteg med flæskesvær og sauce på varme julekrydderier
Frikadeller og leverpostej med bacon og svampe
Kål i alle farver og lavet i julens ånd
Flere farver og smage fra marken i form af rodfrugter som
puré samt salater

Pris pr. person 3 retter kr. 395.Pris pr. person 4 retter kr. 455.Pris pr. person 5 retter kr. 525.Pris pr. person 6 retter kr. 560.-
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Vi serverer naturligvis vores eget hjemmebagte brød samt
fedt og smør til retterne
Den gode afslutning:
Ostebræt med kiks, nødder, æblekompot, gulerodsmarmelade
Ris à la mande med kirsebærsauce
Pris pr. person kr. 365.Serveres kun ved minimum 20 personer.

Kontakt os for mere info, priser og detaljer for
jeres julearrangement på telefon +45 76 49 60 00
eller på mail har@sinatur.dk
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Fortryllende atmosfære og julegastronomi
til jeres julefrokost
i skovbrynet og strandkanten

Skarrildhus
Frederiksdal

Haraldskær

Sixtus
Storebælt
Gl. Avernæs

sinatur.dk

