JULEFROKOST

20
20

PÅ DEN RØDE OKSE
(SERVERET I EGET LOKALE)

DET KOLDE PÅ BUFFETEN

DESSERT BUFFET

Marinerede sildefileter med karrysalat, høvlede æbler,

Hjemmelavet ris a l`amande med vanilje, mandler og

Røde julesild pyntet med kapersblomster, syltede rødløg og

Osteplanke med æblechutney, vindruer, julekiks, dadler

rødløg og syltede kapers
krydderfedt med grever

lun kirsebærsauce
og figner

Kogte ½ æg, pyntet med friske rejer, mayonnaise og citronbåde
Klassisk tunmousse med hakket rød peber, karse og snittede
forårsløg

Varmrøget laksefilet med basilikumsmayonnaise, kaviar og
salat

NATMAD
Hotdogs med røde pølser fra Theilgaard, lækre
Buffalobrød og alt i tilbehør

Lun leverpostej med stegte champignons og sprødstegt
bacon

Sprøde tarteletter med hønsekød og aspargesnitter i cremet
aspargessauce

Antal og leveringsbetingelser:
•
•

Pris kr. 599,- pr. kuvert ex. moms
Min. 30 kuverter

Brødbuffet med spændende delikatesse rugbrød, hjemmelavet
friskbagt grovbrød og økologisk smør

DET VARME PÅ BUFFETEN
Sprødstegt ribbensteg med havsalt og Oksens
hjemmelavede julerødkål

PRIS KR.

Hjemmelavede frikadeller og stegt julemedister med
stuvet hvidkål og sennep

Stegt Berberie-andebryst med blodappelsin, timian, stegte
æbler og svesker

Glaseret herregårdsskinke med brun farin og sukker
brunede kartofler

7 timers arr.
serveret i eget

599,-

PR. KUVERT

lokale inkl. fri øl,

Små ristede kartofler i andefedt og hakket persille

vin og vand

Kraftig flødeskysauce med ribsgelé
Grønkålssalat med appelsin, granatæble, rød spidskål, knas og
honningvinaigrette

Rødkålssalat med feta, sprød fennikel, saltbagte mandler,
persille og æbler

DEN RØDE OKSE

TLF. 75 15 15 00
WWW.DRO.DK
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SIGNATUR JULEMENU
PÅ DEN RØDE OKSE
(SERVERET I EGET LOKALE)

4 RETTERS SIGNATUR JULEMENU
(TALLERKEN SEVERET)
Tatar af kvalitets oksekød med sprøde jordskokker, vagtel
spejlæg, ærteskud og frisésalat

Ovnbagt torskefilet i pankorasp, luftig estragoncreme,
sennepskarse, stegte kapers og syltede løg

Oksemørbrad med trøffelbearnaise, brunoise af vinterrødder,
persillerodspuré og sprøde jordskokker

Mørk chokolademousse med bagt sandkage,
hindbærsorbet, friske bær og mælkeskum

PRIS KR.

448,-

PR. KUVERT

Antal og leveringsbetingelser:
•

Pris kr. 448,- pr. kuvert ex. moms

•

Min. 20 kuverter

Mulighed for
sammensætning
af fantastisk
vin-menu
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