
Gadekøkkenets Julebuffeter 
Alle vore julebuffeter samt vores julefrokost er klar til at servere og skal ikke først varmes. Nemmere bliver 
det ikke. Vi leverer det i pæne skåle/fade og alt er flot anrettet. Til de julebuffeter, hvor der er glaceret 
skinke, skal i dog selv skære skinken ud. 
Minimum 15 cou. 
 

VALGMULIGHEDER KUVERTPRIS 
Julebuffet 1 149 kr. 

 

 

Julebuffet 3   229 kr. 
Marineret sild med løgringe og karrysalat 

Lakserillette af varmrøget laks anrettet med salat, cherrytomater, sweet drops 

Røget dyrekølle med tyttebærskum  

Grønlangkål med sukker-brunede kartofler og sennep 

Stegt hjemmelavet medister med rødbeder 

Varm glaceret skinke  

Flødekartofler 

Årstidens salat 

Frikadeller m. rødkål 

Ris a la mande med kirsebærsauce  

Tilkøb af rugbrød og 2 slags stenovnbagt grovbaguettes samt smør + 16 kr./cou 
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Marineret sild med løgringe og karrysalat 

Grønlangkål med sukker-brunede kartofler og sennep 

Varm glaceret skinke ELLER kold hamburgerryg og flæsk 

Stegt hjemmelavet medister med rødbeder 

Ris a la mande med kirsebærsauce 

Tilkøb af rugbrød og smør + 8 kr./cou 

Julebuffet 2 179 kr. 
Marineret sild med løgringe og karrysalat 

Stegt rødspættefilet med remoulade og citron 

Grønlangkål med sukker-brunede kartofler og sennep 

Varm glaceret skinke ELLER kold hamburgerryg og flæsk 

Stegt hjemmelavet medister med rødbeder 

Frikadeller m. rødkål 

Ris a la mande med kirsebærsauce  

Tilbøb af rugbrød og smør + 10 kr./cou 
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Gadekøkkenets Julebuffeter 
Alle vore julebuffeter samt vores julefrokost er klar til at servere og skal ikke først varmes. Nemmere bliver 
det ikke. Vi leverer det i pæne skåle/fade og alt er flot anrettet. Til de julebuffeter, hvor der er glaceret 
skinke, skal i dog selv skære skinken ud. 
Minimum 15 kuverter. 
 

VALGMULIGHEDER KUVERTPRIS 
Julebuffet 4 179 kr. 
Marineret sild med løgringe og karrysalat 

Røget dyrekølle med tyttebærskum  

Lakserillette af varmrøget laks anrettet med salat, cherrytomater, sweet drops 

Varm glaceret skinke  

Flødekartofler 

Årstidens salat 
Ris a la mande med kirsebærsauce  

Tilkøb af rugbrød og stenovnbagt grovbaguette samt smør + 16 kr./cou 
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Julefrokost 5  139 kr. 
Marineret sild med løgringe og karrysalat 

Stegt rødspættefilet med remoulade og citron 

Tarteletter med høns i asparges (1 stk pr./cou) 

Leverpostej med bacon og champignon 

Frikadeller (2 stk pr./cou) m. rødkål 

Ris a la mande med kirsebærsauce  

Mørbradbøf med bløde løg og flødesauce + 29 kr./cou 

Tilkøb af rugbrød og stenovnbagt grovbaguettes samt smør + 16 kr./cou 
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