Hold din

Julefrokost

med den smukke udsigt over lystbådehavnen i Nibe

Vi arrangerer julefrokost i huset

Fredag den 13/12 og Lørdag den 14/12
med levende musik!

Julebuffet Sejlet 2019

Julefrokost »ud af huset«
Mulighed for tilkøb
fredag den 13/12 og lørdag den 14/12:

*** Drikkevarer ***

kl. 18.00 - 21.00

Øl, Sodavand & husets hvid/rødvin ad libitum
Fra kl. 18.00-01.00 Pris pr. person 349,-

*** PÅ BORDET ***

*** Cocktailbar ***

2 slags sild – karrysalat - kogt æg – løg & kapers
Sprødstegt paneret spættefilet – remoulade & citron
Rugbrød og smør

*** PÅ BUFFET ***

Sulefad med kogt saltet flæsk – sylte – rødbeder & sennep
Lun leverpostej – ristet svampe & sprød bacon
Frikadeller – lun rødkål – rugbrød & surt
Julemedister – grønlangkål & stuvet spidskål
Æbleflæsk – Stegt letsaltet flæsk – bacon – æbler
Gris med sprød svær – tyttebær – brunede kartofler & skysauce

Café & Brasserie

på Restaurant Sejlet

Gin / tonic – rom / cola – vodka / juice
Fra kl. 22.00-01.00 Pris pr. person 269.-

2 slags sild – karrysalat - kogt æg – løg & kapers
Sprødstegt paneret spættefilet – remoulade & citron
Rugbrød og smør

***

Sulefad med kogt saltet flæsk – sylte – rødbeder & sennep
Lun leverpostej – ristet svampe & sprød bacon
Frikadeller – lun rødkål – rugbrød & surt
Julemedister – grønlangkål & stuvet spidskål

***

2 slags oste med abrikoskompot og knækbrød
Ris a la mande med kirsebærsauce

Pris pr. person V/ min. 4 kuverter:

229,-

Natmad: Pølsebord med behørigt tilbehør

Pris pr. person V/ min. w kuverter: 95,-

***

2 slags oste med abrikoskompot og knækbrød
Ris a la mande med kirsebærsauce

***

399,-

Kaffe/The & Julesmåkager

Pris pr. person:

Efter buffet’en er der musik & dans fra kl. 21.30
hvorefter der serveres natmad (Pølsebord, 95,- pr. person) kl. 01.00

Bryggen 53, 9240 Nibe
Tlf. 73 70 83 30

Bestil på:
Tlf. 73 70 83 30

Julefrokost for både mindre private selskaber og firmaer (minimum 12 personer) holdes i vore hyggelige julepyntede festlokaler med plads til 140 gæster. - kontakt os og hør nærmere.

