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.

Jul på slottet
Jul ved det fynske sund
Glæd dig til en eventyrlig jul på slottet, hvor historie og nisser i skjul
skaberfynske
de perfektehalvø
omgivelser
til jeres julefrokost.
en uforglemOvergiv jer til charmerende julestemning på den
Hindsgavl.
BlivFå betaget
melig aften i julestemningens skær med gennemførte retter og en
af udsigten direkte ud til Fænøsund, som kunsvingom
gør den
gastronomiske oplevelse endnu
til lyden af slottets DJ.
større. Vi er drevet af den bæredygtige tanke, og det gælder også i vores køkkener,
hvor vi primært benytter os af gode lokale råvarer i sæson. Derudover er vi stolte
indehavere af Det Økologiske Spisemærke i sølv,
der er din garanti for 60-90% økologi.
Menu

Gourmet Jul

Til retterne serveres Sinatur koldhævet brød og rugbrød

Julefugle

fra eget bageri

�

Anderilette med syltede løg og brombær

�

Tartelet med frikassé af unghane fra Gråsten

�

Enebærstegt Berberi andebryst

Fra havets dyb

Jule snack

�

Hvide sild med karrysalat og æg

�

Mortens røde sursild med kapersdressing

Den søde afrunding

�

Smørstegt rødspættefilet med remoulade

�

Danske oste

�

Rejer med dildmayo og vagtelæg

�

Risalamande med lun kirsebærsauce

�

Juletraditionsknas a la Gl. Avernæs

�

Confiteret and - gelé - chips

Pre-dessert
Hjemmerøget laks med kål i syrnet fløde

Julegrise og deres venner

Kold fisk

Blå grube i portvin – malt vaffel

�

Hr. Nielsens skinke med nøddemayo og ribs

�

Ribbensteg fra Friland med brune kartofler og rødkål

�

Røget benskinke glaseret med ølsirup og grønlangkål

�

Leverpostej med ristede svampe og kalvebacon

Kontakt os for mere info, priser og detaljer for

�

Blodpølse med sirup, kanel og æblekompot

jeres julearrangement på telefon +45 63 73 73 73

Dessert

Pris pr. kuvert kr. 395

Saltet Torsk – karseolie - røget fløde - julesalat Oksefilet fra Friland med vintersalat
Honningkage – mjød - kirsebær
eller på mail glavernaes@sinatur.dk
�
�

Gl. Avernæs æbleflæsk og julemedister

Varm fisk
Bagt pighvar – jomfru hummer soufflé - hummerbisque
7

Pris pr. kuvert 595 kr.

Vegetar ret
Bagt kål – fermenteret kål – beurre blanc – kål chips
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Vildt ret
Let røget gås – kartoffel skum – nordisk bbq

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

Fortryllende atmosfære og julegastronomi
til jeres julefrokost
i skovbrynet og strandkanten

Skarrildhus
Frederiksdal

Haraldskær

Sixtus
Storebælt
Gl. Avernæs

sinatur.dk

