
Hold jeres julefrokost
hos os …
… og få julemad så englene synger,
serveret med smil og stemning i særklasse.

Vi vægter den personlige oplevelse højt, og derfor kan I på 
Skanderborg Park næsten få det, som I vil have det. Uanset om 
I ønsker en stille og rolig aften eller vil feste, så nissehuerne 
blæser af, laver vi sammen det optimale arrangement. 
I samarbejde med vores restaurantchef kan I fast-
lægge jeres ønskede menu – eller I kan vælge 
at gå med vores lækre og nøje udvalgte jule-
buffet. Det er helt op til jer.

Er I mange, får I hele hotellet. Er I få, 
kan I vælge et af vores mindre lokaler 
og være jer selv eller vælge at spise 
med andre mindre selskaber.

Vi har mange års erfaring med 
afholdelse af julefrokoster, og vi er 
super stolte af, at mange firmaer 
vælger os igen og igen – år efter år.  

Vil I høre mere om mulighederne 
for at give jeres virksomhed en ufor-
glemmelig julefrokost, så giv et kald 
til vores restaurantchef 

René Birk Salomonsson 

89 93 33 10
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Julefrokostmenu
2020

Forret
• Hvide & røde sild med karrysalat, løg og kapers
• Gravad laks med rævesauce, fattigmandsasparges og surbrød
• Kystfanget rødspættefilet i sprød rugfrakke 
 med grov remo, citron og dild
• Rejer med kanelsyltede æbler, hokaidopuré og dild
• Friskbagt surdejsrugbrød med smør

Hovedret
• Glaseret skinke og julemedister med aromatiske krydderier 
• Grønlangkål, brunede kartofler og rørt sennep 
• Gammeldags æbleflæsk med løg og bacon
• Marineret okseryg med mokka/kanel whisky og sauce madeira
• Kålsalat med appelsin, æbler og valnødder

Dessert
• Mini hindbær/lakrids kage med honning-crumble og chokolade-dust 
• Klassisk risalamande med kirsebærsauce 

Pr. kuvert 320 kr.
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