
POOL-PUB’S JULEFROKOST

Forret
– Marinerede sild m. karrycreme & ærteskud
– Hjemmerørt hønsesalat m. syltede rødløg
– Æg & rejer m. urtemayo & friske urter
– Leverpostej m. bøgerøget peberbacon & timian
– Lun fiskefilet m. grov remoulade & citron
– Hertil medfølger friskbagt Rugbrød fra Lagkagehuset m. smør
 
Hovedret
– Langtidstilberedt marineret svinesteg m. julens krydderier
– Pandestegte frikadeller m. løg & timian
– Andebryst m. flagesalt & rosmarin
– Rødkål m. appelsinskal & julekrydderier
– Vintersalat m. grønkål & blod appelsin vinaigrette
– Små ovnbagte kartofler m. flagesalt & urteolie
– Julesovs m. urter, ribsgelé & portvin
 
Dessert
– Ris á la mande m. vanilje, ristede mandler & kirsebærsauce

Den store buffet
 249,- pr. person

FRI BAR
Ved tilkøb 450kr. pr person

Forret:
–Marinerede sild m. karrycreme & ærteskud
–Hjemmerørt hønsesalat m. asparges & syltede rødløg.
 
Hertil medfølger friskbagt Rugbrød fra Lagkagehuset m. smør
 
Hovedret:
-Langtidstilberedt marineret svinesteg m. julens krydderier
-Pandestegte frikadeller
-Små ovnbagte kartofler m. flagesalt & urteolie
–Rødkål m. appelsinskal & julekrydderier
–Julesovs m. urter, ribsgelé & portvin
 
Dessert:
– Ris á la mande m. vanilje, ristede mandler & kirsebærsauce

Den lille buffet
 170,- pr. person

Forret
-Marinerede og syltede selleri i karrycreme m. ærteskud.
-Hjemmerørt salat af protein “kylling” m. asparges & syltede rødløg
-Hertil medfølger rugbrød fra Lagkagehuset m. smør
 
Hovedret
-Pandestegte linsedeller m. kikærte og rødbedesaft.
-Julehumus m. appelsin & kanel
-Små ovnbagte kartofler m. flagesalt & urteolie
-Vintersalat m. grønkål & blod appelsin vinaigrette
 
Dessert
-Syltet frugt m. kokosmælk m. kanel og ristet mandle

Vegetar buffet
 250,- pr. person

Ved FRI BAR (5 timer) får alle i selskabet et armbånd, 
med dette armbånd kan der hentes følgende drikke-
varer i baren:

- Flaskeøl (Royal pilsner & Classic)
- Sodavand (Cola, Squash, Faxekondi, Danskvand, 
Rød sodavand, Vand, Lemon og Energydrik)
- Sjusser; man vælger en sprit og en vand. (fx G&T, 
Rom og Cola)
* Sprits omfatter kun husets sprit b.la vodka, rom, 
gin, whiskey mv. 

UDEN FRI BAR
Har man købt en pakke uden fri bar. 

Kan det anbefales at man bestiller en pakkeløsning på 
forhånd. Hvis i har specifikke ønsker -- så skriv blot 
disse i bookingen og vi fremsender et tilbud. 

Se pakkeløsninger på vores hjemmeside: 
www.poolpub.dk/madogdrikke

FEMKAMP
Ved tilkøb 140kr. pr person

I alle vores pakker har vi inkluderet FEMKAMP. 

Femkamp er en fed måde at lave lidt aktiviteter 
mens man julehygger. ALLE kan være med og i 
vælger selv 5 kategorier forud for jeres arrangement. 

Vælg imellem:
GOLF - JAGT - POOL - KEGLER - SHUFFLEBOARD - 
BORDFODBOLD - DART - BOKSEBOLD -  SUBSOCCER - 
BEER PONG
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KØB DEN ULTIMATIVE PAKKEDEAL FOR 799kr

KØB POOL-PUB SPECIAL DEAL FOR 699kr

KØB POOL-PUB CLASSIC DEAL FOR 299kr


