Familiejulefrokost
på Konventum
Søndag 8. december kl. 13
Slip for timevis af forberedelser og
en gigantisk opvask ved at invitere
hele familien på
Konventums klassiske og overdådige julefrokostbuffet fyldt med
hjemmelavede specialiteter og
lokale delikatesser til både store
og små.

KLASSISK JULEFROKOSTBUFFET
På Konventum holder vi af traditionerne.
Derfor finder I selvfølgelig alle de lækre, klassiske
juleretter på buffeten. Ellers er det jo ikke rigtig jul.

Julefrokost blandt
dansk design,
kunst og arkitektur i
verdensklasse

SILD
Gammeldags modnede kryddersild, karrysild
SKALDDYR
Rejer, limemarineret surimi, krebsehalesalat med chili og porre
LAKS & FISKEFILET
Varmrøget laks fra egen røgeovn, appelsinlaks med peberrodssalat,
stegte fiskefileter
PÅLÆG
Tatar, roastbeef, Konventum-salami, hjemmelavet sylte, hjemmelavet
hønsesalat, terrine af confit de canard med syltede løg, æg med benfri
sild og mayo
SALATER
Grønkålssalat, rødbedesalat, spinatsalat med nødder, appelsin og honning
LUNE RETTER
Stegte sild, stegt andebryst, helstegt svinekam, blodpølse, juleskinke
med spinat
og alt det lækre tilbehør, hjemmelavet leverpostej, æbleflæsk, hjemmelavede frikadeller
OSTE
Ostebord med gode oste, syltede nødder og frugter
DESSERTER & SNACKS
Hjemmelavet ris a la mande, frugtsalat, kage, clementiner, æbler, nødder
og hjemmebagte småkager

Kr. 325,- / kr. 158,pr. voksen

pr. barn

inkl. 1 sneøl/sodavand samt kaffe/te ad libitum

Tilmelding via konventum.dk/arrangementer

T I LKØB T IL D IN J U L E F R O KO ST
Husets hvid-/rødvin pr. flaske ....kr.
Husets hvid-/rødvin pr. glas ...... kr.
Flaskeøl / 25 cl .........................kr.
Sneøl / 25 cl .............................kr.
Special-øl fra fad ..................fra kr.
3 cl. spiritus ..............................kr.
Sodavand / 25 cl .......................kr.
1/1 flaske spiritus ......................kr.
Red Bull ................................... kr.
Sommersby/Cider .................... kr.

245,50,25,30,28,40,20,750,35,35,-

Baren er åben
fra kl. 16-00.30

LIVE-

mu

hver a sik
ften

Snaps 1/1 flaske:
Rød Aalborg, Jubilæum, Krone ... kr. 450,Linie, OP, Nordguld ....................kr. 525,Braunstein ............................... kr. 350,Snaps pr. glas ...........................kr. 27,Alm. kaffe/te ............................ kr.
Stempelkaffe ........................... kr.
Avec til kaffen .......................... kr.
Irish coffee .............................. kr.

25,30,40,60,-

Overnatning
Ønsker du at overnatte efter julefrokosten,
kan du booke et værelse inkl. morgenbuffet.
Standard enkeltværelse..................kr. 600.Standard dobbeltværelse................kr. 740,Deluxe-tillæg..........................fra + kr. 300,-

Gratis natbus
Vi sørger for, at du kommer godt og sikkert
hjem. Hver fredag og lørdag aften tilbyder vi
derfor gratis natbus mellem Konventum og
Helsingør Station. Der er afgange mellem
kl. 23.30-00.45. Max 50 personer pr. tur.
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