Julefrokost ud af huset
Udover vores sædvanlige “sæt selv sammen julefrokost” har vi sammensat en julefrokost
ud af huset, af de dele, som der indgår i de flestes julefrokost.
Du er naturligvis velkommen, til at supplere med dele fra vores “sæt selv sammen julefrokost”. Se bagside!
∗
Marineret sild med karrysalat
∗
Fiskefilet med remoulade
∗
Tartelet med høns i asparges
∗
Vendsysselsk grønlangkål med skinke og brune kartofler
∗
Ris à la mande med kirsebærsovs

Min. 10 kuverter – kun kr. 109 pr. kuvert
Leveres fra den 1. november - 21. december 2018

FRI LEVERING INDEN FOR 20 KM. VED ORDRER PÅ MIN. 2000 KR.
VED MINDRE ORDRER, HENT SELV

TELEFON 98 64 90 13
Når det gælder god gammeldaw`s julefrokost
www.simested-kro.dk - Mail: info@simested-kro.dk

HOTEL SIMESTED KRO
BOLDRUPVEJ 75, SIMESTED
9620 AALESTRUP
TELEFON 98 64 90 13

Leveringsdag:________ dato:
Afhentes:______

/

- 18 Kl._______

Bestillingsdato:___________af___

Leveres:_______

Julefrokosten ud af huset, er lavet så De
selv kan sammensætte netop
”Deres julefrokost”
De bestiller blot de dele, De ønsker til
Deres julefrokost.
Minimum 10 kuverter af hver del.
Prisen står ud for hver del.
FRI LEVERING INDEN FOR 20 KM.
VED ORDRER PÅ MIN. 2000 KR.

NYTÅRSAFTEN!
Nytårsmenu ud af huset
til afhentning imellem kl. 17 - 18
Varmrøget laks pyntet med
rejer & krebs, hertil kuvertbrød
Oksemørbradt med grønsagsgratin, asparges i svøb+, bagt
kartoffel & rødvinssovs
Nytårs isdessert
3 retter kun

Skal forudbestilles senest den
27.12.2018 kl. 18.00

Pris pr.
person

Bestillingsseddel

KR. 285

Udover ovennævnte menu kan afhentes
Uspecificeret smørrebrød til kr. 30 pr. stk.Imellem kl. 17-18

Marineret sild med karrysalat

18

Stegte sild

18

Fiskefilet med remoulade

20

Æg og rejer

30

Røget laks med røræg

30

Hønsesalat pyntet med ananas og bacon

20

Tartelet med høns i asparges

20

Æbleflæsk

20

Frikadeller med rødkål

25

Ribbenssteg med rødkål

25

Mørbrad à la creme ( mørbrad i champignionsovs)

25

Vendsysselsk grønlangkål med skinke og brune kartofler

35

Lun juleleverpostej med champignon, bacon og rødbeder

20

Sylte med sennep og rødbeder

20

Stuvet hvidkål med medisterpølse, rødbeder, sennep og kanelsukker

35

1 stykke and med rødkål

30

Ris à la mande med kirsebærsovs

30

Brieost m/ druer

25

Brød & smør

10

Antal
min. 10

Navn:____________________________________________

Telefonnummer:________________________________

Adresse:__________________________________________

Evt. leveringsadresse:______________________________

By: ______________________________________________

Firma: _________________________________________

