
• Smilende æg med hjemmelavet mayonnaise og grønlandske rejer.
• Hjemmelavet karrysild med fint hakket rødløg, blomsterkapers og dild.
• 2 ekstra slags sild: krydre og stegte sild med rødløg, kappers og dild.
• Paneret fiskefilet med citron. Hjemmelavet remoulade. 
• Leverpostej med stegt bacon, svampe og rødbeder.
• Flæskesteg med brunede og hvide kartofler, rødkål og brun sovs.
• Frikadeller med remoulade, agurkesalat rødkål.
• Glaseret skinke med grønlangkål og Dijon sennep
• Vælg mellem: røget eller gravet laks med røræg purløg og dild creme.
• Brød og smør. 
• Æble flæsk.

Vælg mellem Osteanretning med frugt og kiks eller Ris a la mande med lun kirse-
bærsauce

Ved FRI BAR (5 timer) får alle i selskabet et armbånd, med dette arm-
bånd kan der hentes følgende drikkevarer i baren: 
 
- Flaskeøl (Tuborg, Classic, Carlsberg) 
- 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.  
 
SNAPS og VIN er også inkluderet i FRI BAR 
- disse kommer på border under maden. 

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. 

Har i nogle ønsker eller tilføjelser til disse buffer er i altid velkommen 
til at kontakte os via poolpub@poolpub.dk eller booking formularen. 

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 - BORDFOD-
BOLD - DART - BOKSEBOLD -  RINGKAST - BEER PONG

• Smilende æg med hjemmelavet mayonnaise og grønlandske rejer.
• Hjemmelavet karrysild med fint hakket rødløg, blomsterkapers og dild.
• Paneret fiskefilet med citron med hjemmelavet remoulade. 
• Leverpostej med stegt bacon, svampe og rødbeder.
• Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og brun sovs.
• Brød og smør. 

• Vælg imellem: Osteanretning med kiks eller ris a la mande med kirsebærsauce. 

Tilvalg: /+ 25 pr. person.
1). 2 ekstra slags sild: Krydre og stegte sild med rødløg, kappers og dild. +25kr
2). Gravet laks med røræg, purløg og ræve sauce.+25kr
3). Mørbrad med bløde løg og svampe. +25kr
4). Frikadeller med remoulade, agurkesalat og rødkål. +25kr
5). Glaseret skinke med grønlangkål og Dijon sennep. +25kr

JULEBUFFETER FRI BAR(450KR pr. person)

UDEN FRI BAR

FEMKAMP(140KR pr. person)

Den store buffet (235KR pr. person)

Den lille buffet (170KR pr. person)

English next page 


