
Velkommen
Vi glæder os til at byde vores gæster 

velkommen med den rigtige julestemning i 

vore hyggelige rammer. Vi sørger for at I 

som gæster eller kolleger får en hyggelig 

julefrokost. 

Hos os får I et stemningsfyldt 

julearrangement, hvor service og kvalitet 

bliver sat i højsæde.

Alt kan som udgangspunkt lade sig gøre, men 

vi har lavet et par forslag til hvordan 

jeres arrangement kan se ud.

Ønsker I arrangementet til frokost, hvor 

det evt. skal være lidt lettere, finder vi 

også ud af det.

Alle vores julemenuer kan nydes 

i vores restaurant eller bringes ud.

Kontakt os på telefon +45 49 21 11 11 for  

ønsker og bestilling

Vi ser frem til at byde jer velkommen.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul.

Strejf
Restaurant & Bar
info@restaurant-strejf.dk
www.restaurant-strejf.dk

Julen 
2019

Lad fantasien få frit spil 
og fortæl os om 

dine juleønsker til menuen. 
Vi står klar til at opfylde dem.

Tilkøb af drikkevarer
Drikkepakke 1

2 snaps
Husets vin/fadøl/sodavand 

i 3 timer
Kaffe med avec

Pris pr. person kr. 375,-

Drikkepakke 2
Velkomstdrink

Husets vin/fadøl/sodavand 
i 3 timer

Kaffe med avec
Pris pr. person kr. 395,- 

Drikkepakke 3
Velkomstdrink

Spec. vinmenu/fadøl/sodavand 
i 3 timer

Kaffe med avec
Pris pr. person v. 3 retter kr. 495,-
Pris pr. person v. 4 retter kr. 545,-

Fri Bar 3 timer fra kl. 22.00
Husets vine/fadøl/sodavand/

gængse spiritus
Pris pr. pers kr. 295,-

Strejf
Restaurant & Bar



Klassisk Julebuffét  

Buffet skal forudbestilles
Pris. pr. pers. kr. 385,-
min. 12 personer

KARRY SILD med syltet rødløg og karse

MARINERET KRYDDER SILD med løg og 
kapers

STEGTE OG SYLTEDE SILD med peberrods 
creme

DILD OG CITRUS GRAVED LAKS med sauce 
verte

KOLD RØGET LAKS med røræg og purløg

SMØRSTEGT FISKEFILET med remoulade

SMILENDE ÆG med rørte rejer, citron og 
dild mayo

LUN LEVERPOSTEJ med stegte svampe og 
bacon

SENNEPS GLASERET SKINKE med sauteret 
grønkål og tyttebær

MØRBRADBØF med karamelliseret bløde 
løg og sky sauce

FRIKADELLER med Agurke salat

STEGT OG CONFITERET AND med æbler og 
svesker

PORCHETTA med Rødkål lavet på 

æblecider eddike

LÆKRE OSTE med hjemmelavet knækbrød 
og chutney

RIS A LA MANDE med kirsebær sauce og 
mandel splitter

Klassisk Jul

Tallerkenserveret Julemenu
Vælg mellem 3 eller 4 retter 

Forret
Dild- & citrusrimet Laks
m. frisée salat, sprød rugbrød & 
dild mayo

Hovedret 
Vælg mellem Stegt & confiteret And 
ELLER Timianstegt Flæskesteg
Hertil serveres rødkål lavet på 
æblecider eddike, sauté af æbler, 
grønkål & tranebær samt 
sveske puré, Ande- el. flæskestegs 
sauce, marinerede tyttebær & kogte 
kartofler vendt i smør & urter

Ost
3 lækre oste
Hjemmelavet knækbrød m. kommen, 
kirsebær chutney & saltede mandler

Dessert
Støbt Ris a la mande, med syltede 
kirsebær, kirsebær puré & brændte 
mandelsplitter

3 retter Kr. 365,-
4 retter Kr. 395,-

Menu skal forudbestilles. 
Min. 6 personer.

Anderledes
med et strejf af Jul
Tallerkenserveret Julemenu
Vælg mellem 3 eller 4 retter

Forret
Dild Kammusling med citron
Sprøde hvedekerner, peberods creme og 
agurk

Mellemret
Confiteret anderillette
m. tyttebær, foie gras & grønkål

Hovedret
24 timers svinebryst med flæskestegs 
crumble
Persillerods puree, Bolche beder, 
æblecider sauce

Dessert
Kirsebær panna cotta, Hvid chokolade, 
Maregns og sorbet

3 retter Kr. 375,-
4 retter Kr. 435,-

Menu skal forudbestilles. 
Min. 6 personer..

Bemærk venligst: 
Buffét op til 50 pers. vil altid 
blive serveret i eget lokale

Er I til noget helt andet?
Send en mail til 

info@restaurant-strejf.dk
Så finder vi også ud af det ;)


