
I år vil vi gerne tilbyde 

JULEMENU UD AF HUSET
1 og 2 juledag

Dog til minimum 10 pers.

I kan vælge mellem lille eller stor julemenu 
med evt. tilvalg af  enkelte retter.

Afhentning er mellem kl. 09-11 på selve dagen, betaling sker på selve dagen, hvor I 
henter maden. Vi modtager bestillinger helt op til d. 20 december.

Vi ønsker jer en glædelig jul.

Lille Julemenu
2 slags sild: Karrysild med æbler, svesker. - Marinerede sild med blomsterkapers, dild og rødløg.
Æg-tomat med store Grønlandske rejer, urtemayonnaise og spirer. Cremet hønsesalat med aspar-
ges, ristede hasselnødder og sprød bacon samt bitre salater. Frikadeller på gris og kalv med lyn-
syltede agurk. Ribbensteg med hjemmelavet rødkål tilsmagt med lakrids, appelsin og honning.
2 slags oste med hjemmelavet nøddekompot med cognac samt Bornholmske rugkiks. Bornhol-
merriet`s ris a la mande, med masser af  vanilje og ristede mandler samt hjemmelavet kirsebær-
sauce med et snert af  anis. 
Leveres med lækkert brød og smør samt fedt. Pris pr. person 175 kr.

Tilvalg:  Rugmels paneret fiskefilet med bornholmsk remoulade 45 kr. pr person 
Bøf  af  gris med svampe a la creme 45 kr. pr person 
Stegte sild med bornholmsk sennep og bløde løg 45 kr. pr person

Stor Julemenu
2 slags sild: Karrysild med æbler, svesker - Marinerede sild med blomsterkapers, dild og rødløg. 
Æg-tomat med store Grønlandske rejer, urtemayonnaise og spirer. Grov mousse på hjemmerøget 
laks med lokale æbler, dild og most fra Farendløse. Cremet hønsesalat med asparges, ristede has-
selnødder og sprød bacon samt bitre salater. Frikadeller på gris og kalv med lynsyltet agurk. Rib-
bensteg med hjemmelavet rødkål tilsmagt med lakrids, appelsin og honning. Grov Julepølse med 
stuvet spinat og muskat. Grønkålssalat med perlebyg, tranebær, æbleknas, samt saltede nødder. 2 
slags oste med hjemmelavet nøddekompot på cognac og Bornholmske rugkiks. Bornholmerriets 
ris a la mande, med masser af  vanilje og ristede mandler samt hjemmelavet kirsebærsauce med 
et snert af  anis.
Leveres med lækkert brød og smør samt fedt. Pris pr. Person 235 kr.
Tilvalg:  Rugmels paneret fiskefilet med bornholmsk remoulade 45 kr. pr person 

Bøffer af  gris med svampe a la creme 45 kr. pr person 
Stegte sild med bornholmsk sennep og bløde løg 45 kr. pr person

Nyhed

Nordrup Forsamlingshus
Nordrupvej 130 · 4100 Ringsted


