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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.



Menu
Julemenuen
Årets julemenu består af 3-8 velsmagende retter, der 
er tilberedt af lokale og økologiske råvarer.

• Fiskemandens friske vintersvømmere strikket
    sammen med sæsonens råvarer

• Variation af øko gris fra øko-gårdene Skjern Enge 

• Hjemmelavet desserter tilsat ekstra julekærlighed

Pris pr. person fra kr. 395.-

Serveres alle dage fra mandag-lørdag
ved forudbestilling
Ønsker I at nyde vores juleforkælelse som en lækker 
frokost inden juleferien melder sin ankomst, er dette 
muligt hver fredag fra den 20. november.

Flere juleretter, du kan vælge til
En »happer« med sprøde og knasende snacks kr. 55.-
Brændevin og iskrystaller kr. 45.-
Gode råd, hummer og blæksprutter kr. 85.-
Rådyr med »skovbund«  kr. 85.-
Godt ostehåndværk fra Ryon på Elmegaarden kr. 85.-

Prikken over i’et – vinmenu
Lad os sammensætte en vinmenu, som er nøje afstemt 
til de forskellige retter. Fire forskellige muligheder: 
• Det gode match
• Det spændende match
• Det lækre match
• Det sublime match

Julebuffet
Ønsker du et alternativ til vores julemenu, tilbyder vi også den klassiske
julebuffet i eget lokale til selskaber på minimum 30 personer.

Koldhævet surdejsrugbrød
Madbrød bagt med Johannes’ økologiske mel
Hjemmekærnet økologisk smør

Den klassiske julesild med tilbehør
Udvalg af fiskemandens fisk og skaldyr
Hjemmesyltet, røget, kogt, gravad og saltet
Serveres med lækre hjemmelavede dips og dyppelser 

Martins økologiske ænder fra Vinderup
Velfærdskylling
Fra de firbenede
Lune og kolde retter, der hører julen til – klassiske som utraditionelle
Grisebassen, kalven og andre gode juleklassikere, hvor vi altid har fokus på 
lokale råvarer, dyrevelfærd og gode forædlingsmetoder 

Et godt udvalg af økologiske grøntsager, korn, rødder og kartofler
Hjemmesyltede og henkogte sager
Tilbehør til de lune juleretter
Mormorsovs

Oste fra danske osterier med sødt og syrligt samt hjemmebagt knækbrød
Sødt og julegodter

Pris pr. person kr. 375.-
(min. 30 kuverter)

Kontakt os for mere info, priser og detaljer for jeres julearrangement på
telefon +45 97 19 62 33 eller på mail skarrildhus@sinatur.dk

Brødet
�  Hjemmebagt rugbrød
�  Hjemmebagt brød på ølandshvede fra Herslev
�  Smør og fedt 

Fisk med mere
�  Julesild med creme fraiche og økologiske rødløg
�  Hjemmelavede karrysild med æbler og økologiske æg
�	 	Lune	fiskefileter	med	hjemmerørt	remoulade	og	citron	
�  Hjemmegravad laks med hjemmelavet rævesauce
�  Danske økologiske æg med rejer og hjemmelavet mayonnaise 

Lunt og klassisk
�	 	Sprød	frilandsflæskesteg	med	hjemmesyltet	rødkål
�	 	Confiterede	andelår
�  Lun leverpostej med bacon, svampe og hjemmelavet surt
�	 	Mørbradbøffer	med	svampe	a	la	creme	og	hjemmelavet	

agurkesalat
�  Roastbeef med hjemmelavet pickles og frisk høvlet peberrod 
 

Desserten
�  Hjemmelavet risalamande med kirsebærsauce  

og mandelgave
 

Pris pr. kuvert kr. 295

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

Menu

Kom	til	jul	på	Frederiksdal,	hvor	et	glas	bobler	blandt	smukke	dekorationer,	
juletræer og hyggelige bålpladser byder jer velkommen. Bliv gastronomisk 
forført	af	klassiske	juleretter	–	alle	med	lokale	råvarer	og	en	helt	særlig	 
ingrediens	–	nemlig	kokkens	julehumør.	

Julekrystallen ved Mølleåen
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Juleforkælelses på Skarrildhus
Hold julefrokost i fantastiske rammer på den jyske hede, hvor vores herskabelige bygninger bliver
lyst op af levende lys og bålfade, mens skov, park og vandløb henligger i vintermørket. Indenfor
spreder julehyggen sig i de store stuer og hyggelige lokaler, hvor I kan se frem til en hyggelig
og stemningsfuld aften.
Vi forsøger så vidt muligt at fordele vores selskaber i egne lokaler og følger alle anbefalinger
og retningslinjer for at minimere smitterisikoen, så du kan føle dig tryg under dit besøg.
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Fortryllende atmosfære og julegastronomi
til jeres julefrokost

i skovbrynet og strandkanten


