Ju l p å
Hundholmen B rygghus
SEL SK APSMENYER JULEN 2021

MENY 1: LUTEFISK

MENY 2: HUNDHOLMENS GRILLPLATÅ

Lutefisk fra «Taste of North», servert på tradisjonelt vis.
Grønn ertepure, gulløyepotet, bacon, brunost, sirup,
tyttebær, sennep fra Mimi og flatbrød.

Et utvalg av grillet kylling, svin og pølser, maiskrem med
stekt sopp, bakte rotgrønnsaker, barbequesaus,
trøffelmajones, stekte småpoteter med gressløk og revet
Västerbottenost.

475,- per person (inkludert påfyll)
695,- Inkludert 0,4l/4cl Hundholmens eget juleøl og akevitt

320,- per person

Vårt juleøl er brygget i mai, og har ligget å modnet seg fram til
nå. Akevitten vår er laget av “Oslo håndverksdestilleri” og har
vunnet flere priser både nasjonalt og internasjonalt.

Maten serveres på store platå midt på bordet, så deler man
imellom seg. En hyggelig og sosial måte å nyte et bedre måltid.
Alt kjøttet er tilberedt i vår kullfyrte grill for den beste smaken.

MENY 3: HUNDHOLMENS 3-RETTER

MENY 4: SMAKEN AV HUNDHOLMEN

Brioche med røket laks
Ristet brioche med røket laks, rømme, egg, gressløk og
pepperrot.
-

Grillet oksetartar
Brunet løkmajones, cornichons, gressløk, syltet sopp og
rugchips.
-

Grillet ribbe
Langtidsbakt ribbe fra grillen, servert med bakte beter og
gulrot, sennepsfrø og grønnkål, sjysaus med julesmaker,
potetkrem.

Dagens fisk
Grillet løk, syltede rødbeter, hollandaise med ørretrogn og
mandler.
-

Eller
Dagens fisk
Grillet løk, syltede rødbeter, hollandaise med ørretrogn og
mandler, småpoteter.
Plommeterte
Nystekt plommeterte, karamellsaus med rosin og rom og
vaniljeis.
2-retter 465,– pr person
Drikkepakke 345,– (3 gl vin)

Konfitert andelår
Andelår penslet med hasselnøtt honning, serveres med rødkål
med norske epler, kryddersjy, og potetkrem.
Ost
Serveres med smørstekt krydderbrød og marmelade.
Valrhona sjokolademousse
Karamellisert bygg, kesam- og bringebæris.
5-retter 765,- pr person
Drikkepakke 650,– (5 gl vin)

3-retter 595,- per person
Drikkepakke 525,- (4 glass vin)

Hele selskapet må velge lik meny. Endring i antall må skje senest to timer før ankomst. Eventuelle
reduksjoner etter dette vil bli fakturert. Husk å be alle i selskapet som har en allergi eller intoleranse
om å gi beskjed på forhånd, slik at vi kan tilrettelegge best mulig.

