
Julebuffet / Anretning 1  

Hvide sild med kapers og løgringe. 

Fiskefilet med remoulade og citron 

½ æg med mayonnaise og kaviar 

Hønsesalat med bacon 

Leverpostej med sprød bacon og rødbede 

Frikadelle med agurkesalat 

Ribbensteg med rødkål 

Risalamande med kirsebærs sovs 

 

Pr kuvert 118,00 kr. 

Ved min 2 kuverter 

 

Julebuffet / Anretning 2 

Hvide sild med kapers og løg 

Fiskefilet med remoulade og citron 

Æg med mayonnaise og kaviar 

Hønsesalat med sprød bacon 

Roastbeef med ristede løg, peberrod og pickles 

Lun leverpostej med bacon og svampe 

Frikadeller med rødbeder 

Ribbensteg med rødkål og agurkesalat 

Risalamande med kirsebær sovs 

Brie med druer 

 

Pr kuverter 158,00 kr. 

Ved min 2 kuverter 

 

 

Vi pakker vores julebuffet / anretninger på 2 måder. 

Så det er anretninger til 2 personer eller som en stor 

buffet. 

Husk alle juleanretninger og buffeter er uden brød og 

smør. Dette kan tilkøbes.  

Buffet 3 

Hvide sild med kapers og løg 

Karrysild med dild og rødløg 

Fiskefilet med remoulade og citron 

Æg og rejer med mayonnaise og kaviar 

Røget laks med asparges og røræg 

Roastbeef med ristede løg, peberrod og pickles 

Ribbensteg med rødkål 

Æbleflæsk 

Mørbradbøffer med bløde løg og agurkesalat 

Frikadeller med rødbeder 

Risalamande med kirsebær sovs 

Brie med druer 

 

Pr. kuvert 198,00 kr. 

Ved min 2 kuverter 

 

Tillæg til Jule buffet. 

Rugbrød 750g signatur Gilleje havn 30,- 

Franskbrød 20,- 

Stegte sild 15,- 

Gravad laks med dilddressing 20,- 

Røget ål m/ røræg 75,- 

Sylte m/ rødbeder og sennep 15,- 

Hønsesalat med sprød bacon 25,- 

Tarteletter m/ høns i asparges (1 stk.) 20,- 

Æbleflæsk 20,- 

And m/ æble og svesker 45,- 

Juleskinke med brune kartofler 45,- 

Jule medister med sennep og rødbeder 25,- 

Mørbradbøffer m/ bløde løg og surt. 35,- 

 

Kan også bestilles 25 - 26/12-2020 
 



 

Nytårs menu 2020 
 

Forret vælg mellem. 

Røget svinemørbrad med wasabi creme, soltørrede tomater og ristet 

rugbrød, toppet med spire og krydderurter. 

Eller 

Let varmrøget torsk med ærtepure, soltørrede tomater og ristet 

rugbrød, toppet med spire og krydderurter. 

 

Mellem ret: vælg mellem: 

Tomat,- Hummer.- eller Jordskokke suppe 

 

Hovedret: 

Helstegt oksemørbrad. Serveret med bacon stegte svampe og grønne 

bønner. Kartoffel gratin med Emmentaler. Gulerod/jordskokke puré, 

rødvin sauce og ærtespirer. 

 

Dessert tallerken med 3 lækker kager 

Mango-passion bar bestående af krokant/chokoladebund, 

mangokompot og passionsmousse 

 overtrukket med mango glace. 
Chocolate salted caramel. Bestående af chokolade bund, med 

paillette feuilletine og mandler. Derefter et tyndt lag salt karamel 

og chokolade mousse på toppen, overtrukket med blank ganache. 

Moelleux cholate klassisk chokoladedessert med en flydende kerne, 

også kendt som chokoladefondant, bagt med intens mørk belgisk 

chokolade. 

Her til coulis og lækker knas 

 

3 Retter 299,00 kr. 4 retter 349,00 kr. 

 

Sidste rettidige bestilling er d. 28/12-2020 

 

Jul og Nytår 
 Take Away 

 

Ring og bestil på  

47314466 

Mail 

kontakt@larsensbofhus.dk 

mailto:kontakt@larsensbofhus.dk

