Julemenukort

For Grupper/Busselskaber
2021

Juleåbent for grupper i 2021:
For grupper har vi åbent alle dag fra den 26/11 til
den 19/12. Ønsker I at besøge os i julen kontakt caféen
på cafe@birkegaarden.dk.
Grupper med bespisning er altid efter aftale med caféen.
NB: Der er boder i Juleladen fredage, lørdage og søndage!

Juleentré:

Tågerupvej 4, Tågerup / 4291 Ruds Vedby
Tlf.: 58 26 00 42 – tast 1 for café / Mobil: 42 50 61 04
cafe@birkegaarden.dk / www.birkegaarden.dk

Voksne ..............................................................
Senior 65+.........................................................
Børn fra 2-12 år.................................................
Grupper over 15 pers. / pr. pers.........................

kr.  90,kr.  85,kr. 75,kr.  80,-

Gløgg og æbleskiver

Varme retter

Kaffe og julesmåkager

kr.

30,-

Kaffe og æbleskiver – ad libitum

kr.60,-

Gløgg og æbleskiver – ad libitum

kr.65,-

Gløgg, kaffe og æbleskiver – ad libitum

kr.70,-

Risalamande med lun kirsebærsauce

kr.

55,-

Svinekam med kartofler, sovs og rødkål.*

kr.  130,-

Glaseret svensk juleskinke med brunekartofler
og flødestuet spinat.*

kr. 125,-

Majspandekage med pulled pork, coleslaw og
bådkartofler – retten tallerkenserveres. **

kr. 115,-

Ved evt. andre ønsker – ring og vi taler om det.
* Min. 20 kuverter / ** Min. 10 kuverter.

Julebuffet

Generelle oplysninger
1) Gælder fra den 26. november til den 19. december 2021.
2) Mad og kaffe bedes bestilt minimum 8 dage før.
3) Antal personer bedes meddelt 8 dage før ankomst
– evt. ændring hertil senest 2 dage før.

Hvide sild, kryddersild, karrysalat, æg og rejer,
lun fiskefilet med remoulade og citron, tarteletter
med høns i asparges, lun flæskesteg med rødkål,
lun leverposteg med bacon og til dessert
Ris a la mande med kirsebærsauce samt brieost.

kr.  165,-

Drikkevarer
Kildevand

kr.15,-

Sodavand, 25 cl.

kr.

25,-

Alm. øl

kr.

30,-

Hvid- eller rødvin, 18,7 cl.

kr.

60,-

Hvid- eller rødvin, 1 flaske

kr. 195,-

Snaps / Bitter, 3 cl.

kr.

30,-

