Kronborgs julebuffet i huset
Fredag og lørdag fra kl. 18-21. Den 16., 17., 23., 24. og 30. november
samt den 1., 7., 8., 14., og 15. december
Onsdag og torsdag minimum 15 kuverter.
Fra den 14. november til den 20. december 2018.
Alle dage kun mod forudbestilling.
» Marinerede sild m/karrysalat og kapers
» Fiskefilet m/remoulade og citron
» Æg og rejer m/mayonnaise og kaviar
» Fiskemousse m/dilddressing
» Lun leverpostej m/champignon
» Skinke og brunede kartofler
» Tarteletter m/høns i asparges
» Julekål og medister m/sennep, rødbeder og kanelsukker
» Ribbensteg m/rødkål
» Risalamande m/kirsebærsauce
» Landbrie med druer
» Brød og smør
» Kaffe/the og sødt

Kr.

200,-

Julebuffet All Inclusive
Julebuffet
+
Fri øl og sodavand i flasker samt husets vine i 3 timer.

kr.
Herefter kr.

100,-

450,pr. time eller efter forbrug.

Dette tilbud skal være forudbestilt og skal bestilles af alle i selskabet.

Drikkevarer efter forbrug
Flaskeøl kr. 40,- Sodavand i flaske kr. 32,Husets udvalg af Rød- el hvidvine kr.
Snaps ( 2 cl.) kr.

20,-

hel flaske kr.

400,-

248,-

Irish coffee kr.

Diverse shots 20,-, Baileys eller Bitter kr.

20,-

Restauranten lukker onsdag og torsdag kl .22
Fredag og lørdage kl. 23
Andre åbningstider efter aftale.

v/ Bente og Kenneth • Løvenørnsgade 5 • 8700 Horsens
Tlf. 42 74 42 59
www.detnykronborg.dk • detnykronborg@stofanet.dk

35,-

Kronborgs store jul ud af huset
Fra den 14. november til og med den 27. december.
Undtagen 22., 23., 24. og 25. december.

Minimum 8 kuverter

Kr.

179,-

» 1 stk. marineret sildefilet m/karrysalat og kapers
» 1 stk. fiskefilet /remoulade og citron
» ½ æg og rejer m/mayonnaise og kaviar
» 1 stk. tartelet m/høns i asparges
» Julekål og 1 stk. medister m/sennep, rødbeder og kanelsukker
» 2 skiver ribbensteg m/rødkål
» Brie og div. frugt og kiks
» Risalamande m/kirsebærsauce
» Brød og smør

Kronborgs lille jul ud af huset
Fra den 14. november til og med den 27. december.
Undtagen 22., 23., 24. og 25. december.

Minimum 8 kuverter

Kr.

139,-

» 1 stk. marineret sildefilet m/karrysalat og kapers
» 1 stk. fiskefilet m/remoulade og citron
» ½ æg og rejer m/mayonnaise og kaviar
» 1 stk. tartelet m/høns i asparges
» Julekål og 1 stk. medister m/sennep og rødbeder
» Risalamande m/kirsebærsauce
» Brød og smør

Ekstra ting de måtte ønske:
» Stegte sild
» Fiskemousse
» Lun leverpostej
» 1 stk. tartelet

kr. 15,kr. 20,kr. 15,kr. 15,-

» Andebryst med rødkålsalat
» 2 skiver ribbensteg med rødkål
» Skinke med brunede kartofler
» Brie med kiks

Praktiske oplysninger
Kun ud af huset og minimum 8 personer.
Menuerne kan afhentes ved
Restaurant Det Ny Kronborg,
eller leveres på Deres adresse til flg. takster:

0 - 5 km:
50,6 - 10 km: 100,11 - 20 km: 150,21 - 30 km: 300,-

v/ Bente og Kenneth • Løvenørnsgade 5 • 8700 Horsens
Tlf. 42 74 42 59
www.detnykronborg.dk • detnykronborg@stofanet.dk

kr. 35,kr. 25,kr. 25,kr. 25,-

