
priser gældende fra Oktober  2015

Marineret sild med karrysalat 23,00kr.   Den Traditionelle

Kryddersild med løg og kapers 23,00kr.   

Stegt sild i lage 23,00kr.   Marineret sild med karrysalat

karrysild 23,00kr.   Gravad laks med sennepsdressing

Lun fiskefilet med remolade og citron 26,00kr.   Lun Fiskefilet med remolade og citron

Indbagt laks med urter i butterdej 32,00kr.   Lun Ribbensteg med rødkål

Gravad laks med sennepsdessing 28,00kr.   Hamburgerryg med grønlangkål

Røget ørredfilet med æggestand 30,00kr.   Lun Leverposteg med ristet champignon

Røget ål med æggestand 32,00kr.   Ris a la mande med kirsebærsovs

Røget hellefisk med grønne slikasparges 28,00kr.   inkl. Brød og smør 175,00kr.   

Kold oksefilet med remoulade og ristede løg 26,00kr.   minimum  10 kuverter

Røget kalkunbryst med slikasparges 26,00kr.   

Ferskrøget Landskinke med melon 26,00kr.   Den Alternative

Hjemmelavet sylte med rødbeder 25,00kr.   

Lun leverpostej med champignons 25,00kr.   Lakseroulade med flutes

Tærter med grøn salat 35,00kr.   Helstegt Oksefilet med bagte løg og grill tomat, råstegte kartof-

Tartelet med høns i asparges 26,00kr.   ler og rødvinssovs

Ribbensteg med rødkål 27,00kr.   Sennepsglaceret juleskinke med grøn salat

Andesteg med rødkål 32,00kr.   Rosastegt andebryst med Orangesovs og marineret rødkål

Andebryst med rosiner, nødder, honning, soya. 35,00kr.   Osteanretning med frugt - eller Ris a la mande med kirsebærsovs

Hamburgerryg med grønlangkål 35,00kr.   inkl. Hjemmebagt brød 220,00kr.   

Stegt medisterpølse med grønlangkål 30,00kr.   

Æbleflæsk 28,00kr.   Minimum  20 kuverter

Kyllingebryst med Orangesovs og marineret rødkål 32,00kr.   

Mørbradbøf i flødesovs med løg, champignon, peberfrugt, 32,00kr.   

Pastasalat med kylling 28,00kr.   Julebuffet i forsamlingshuset arrangeres

Osteanretning med kiks 29,00kr.   

Frugtsalat med chokolade 29,00kr.   Rimelige priser på drikkevarer

Ris a la mande med kirsebærsovs 29,00kr.   

Forhør nærmere på tlf.. 97 484190

Der skal vælges mindst 5 slags der tages forbehold for tastefejl og prisændringer.

minimum 10 kuverter

Prisen er inkl. Brød og smør

Julefrokost Sammensæt selv Juleanretninger



Vi anbefaler os med vores lyse selskabslokaler

Lille sal med plads til maks. 40 pers.

Stor sal med plads til maks. 120 pers.

se mere på www.burforsamlingshus.dk

alle priser er pr kuvert og inkl. Moms

excl. Levering

tlf.. 97 48 41 90    

Bygaden 19. Bur    

  Julefrokost
2015

Bur Forsamlingshus    


