
JULEFROKOST
JULEFROKOST
- i huset & ud af huset
til private og erhverv

&

NYTÅRSMENU
NYTÅRSMENU

- kun ud af huset

2022
2023

Den Gamle Møllegaard
Hovedgaden 63 · 4913 Horslunde

Tlf. 27 84 42 70

Se mere på
www.dengamlemoellegaard.dk

• Velkomstdrink

• 3 retter mad og natmad 
eller Buffet og natmad

• Hvidvin, rødvin og 
dessertvin ad libitum

• Kaffe, the og hjemmebagt kransekage

• 1 gang cognac eller likør

• Fri bar m/øl, sodavand og vine
(Ønskes spiritus, Gammel Have, Sommersby 
på fri bar + 25 kr.)

7 timers arrangement .......... Pr. person 699 kr.
8 timers arrangement .......... Pr. person 724 kr.

Børn under 11 år halv pris

Et 4 timers arrangement
indeholder

• Velkomstdrik af hyldeblomstsaft 

og danskvand. 

Hertil hjemmebagt snack

•      2 retters menu

Vælg fra vores sammensæt selv menu

• Kaffe/te m/hjemmebagte småkager

Totalarrangement
i vores hyggelige lokaler

OBS!
Reduceret 

pris fra 
mandag til 

torsdag

Børn u/11 år halv pris

Pris 
pr. person

285 kr.

Incl. 
husets vine 
ad libitum
pr person

420 kr.



• Marineret, kryddermarineret, hjemmelavet tomat-
sild eller hjemmelavet stegte sild. Pr. slags  19 kr.

• 1/2 æg, tomat og hjemmelavet karrysalat .. 16 kr.

• Fiskefilet m/ remoulade, 
citron og limefrugt .................................... 19 kr.

• Rejer m/mayonnaise, citron og limefrugt .. 21 kr.

• Kold-, varmrøget eller gravad laks ............ 21 kr.

• Fiskeanretning, 2-3 slags fisk .................... 27 kr.

• 2 slags pålæg m/dertilhørende tilbehør...... 16 kr.

• Kyllingesalat .............................................. 16 kr.

• 2 tarteletter med høns i asparges................ 27 kr.

• Lune hjemmelavet frikadeller 
m/hjemmelavet rødkål .............................. 24 kr.

• Lun ribbensteg m/hjemmelavet rødkål ...... 30 kr.

• Lun æbleflæsk ............................................ 23 kr.

• Lun leverpostej m/bacon og champignon .. 24 kr.

• Lun andebryst m/rødkål ELLER
æble, sveske- og tranebærsauté .................. 27 kr.

• Grønlangkål m/brunede kartofler, hambur-
gerryg, pølse, sennep og rødbeder ............ 28 kr.

• Svinemørbradbøf m/surt, løg og champignon 
ELLER champignon á la créme .................. 30 kr.

• Lun oksesteg på glaserede urter ................ 30 kr.

• Hakkebøf m/bløde løg, surt og skysauce.... 21 kr. 
• 3 slags ost med frugt .................................. 27 kr.

• Hjemmelavet ostekage................................ 21 kr.

• Ris a la mande m/kirsebærsauce ................ 27 kr.

• Frugttrifli.................................................... 21 kr.

• Frugtstang m/vaniljecreme.......................... 59 kr.

• Frugtsalat m/flødeskum ............................ 21 kr.

• Hjemmebagt rugbrød, lyst brød, 
kiks, smør og fedt ...................................... 19 kr.

• Hjemmebagt lyst og mørkt brød, 
smør og fedt .............................................. 16 kr.

Nævnte priser er gældende v/bestilling af 
minimum 5 forskellige slags. Gælder kun ud af huset

og ved minimum 8 personer

Forret:     Trilogi med fjerkræ - alt i en 
                anretning.
                 * minicroissant med hønsesalat 
                 og ærteskud
                 * røget fasanbryst på spinatroulade 
                 med syltede rødløg
                 * blinis med stegt kalkunbryst, 
                 bagt tomat og sparges

Hovedret: Helstegt dådyrfilet m/rosmarin-
                 kartofler, svampesauce, græskarpizza
                 m/ feta og dådyrpølse og salat af crisp-
                 salat, rødkål, hasselnødder, edamame
                 bønner og dressing
                 -det er muligt at bestille oksefilet i
                 stedet for dyrefilet (hvis det er til 1 og 
                 2 personer, laves de som steak)

Dessert:    Æblechesecake m/bastognekiks og
                æblegelé

Tilkøb:   3 stk. hjemmebagt kransekage

                + 39 kr.

Bestilles inden 27/12 på tlf. 27 84 42 70

Julefrokost ud af huset

Julefrokost

Nytårsmenu 2022 325 kr.
KUN UD AF HUSET Min. 2 personer 

Afhentes varm eller kold den 31. december 
mellem kl. 16.00-17.00

Børnemenu
Pr. person 105 kr.

Forret:     Reje ELLER kylling-cocktail

Hovedret: Frikadeller ELLER kyllingespyd 
                med kartoffelrøsti og gnavegrønt

Dessert:   Isbombe af hjemmelavet vaniljeis

Se andre 

menuer på 

www.dengamle

moellegaard.

dk

Den hurtige 100 kr.
KUN UD AF HUSET Min. 8 personer 

1/2 æg med rejer og mayonnnaise · Fiskefilet m/
remoulade og citron · 2 tarteletter med høns i
asparges · Mørbradbøf med løg og champignon,
hertil surt · Brie m/ frugt

Nytårsmenu


