Brorsonsmindes
Julefrokost 2020
UD-AF-HUSET

Gælder fra søndag d. 1/11-19 til og med d. 29/12-19

Menu:
Store rejer med purløgs/chilicreme
Hjemmerøget laks med grønkål i variation
***
Mini-tærter med tørret røget mørbrad og rucola
Okseterrine på mandarin/ribemarineret rødkål
Spidskålssalat med æbler og nødder
***
Kyllingefrikadeller med timian og feta
Confit de Canard med rosmarinrødder
Kanelsprængt og glaseret grisebryst,
serveres på flødebagte petitkartofler
***
2 x danske oste med sylt
Ris á la mande med portvinstilsmagt kirsebærsauce
Hertil 2 x friskbagt brød og smør
Pr. kuvert (ved minimum 8 kuverter) kr. ...

229,-

Book nu på tlf. 41 82 37 27 eller ts@brorsonsminde.dk
Se mere på www.brorsonsminde.dk
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Mulighed for tilvalg:
2 x sild - serveres med æg, karrysalat og kapers
pr. kuvert kr. 35,Brownies med julens krydderier og romcreme
pr. kuvert kr. 20,Skal bestilles senest 2 dage før.
Ved bestilling under 8 kuverter:
tillæg kr. 150,- pr. bestilling.
Børn under 12 år afregnes med kr. 135,- pr. kuvert.
Brorsonsminde vedlægger en mandelgave.
Når bestillingen er på minimum 20 kuverter, leverer
vi gratis indenfor Ribes bygrænse. Ved bestilling over
40 kuverter - fri levering i radius af 50 km fra Brorsonsminde.
Bemærk: D. 24/12 kan julefrokosten ikke bestilles til.
D. 25/12 og 26/12 kan julefrokosten kun afhentes mellem 11.30-12.30. Kan pakkes med opvarmningsguide
hvis I først skal spise til aften.
Ønskes menuen i Brorsonsmindes lokaler kan dette
gøres til minimum 25 kuverter mod tillæg på kr. 55,pr. kuvert.
Se vores tilbud på mad til juleaften og nytårsaften på
www.brorsonminde.dk eller Facebook.
Book nu på tlf. 41 82 37 27 eller ts@brorsonsminde.dk
Se mere på www.brorsonsminde.dk
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