INGEN JUL UDEN MAD FRA

SMØRREBRØD
60 ÅRS JULETRADITIONER GÅR MAN IKKE FEJL AF
LÆKRE MENUER TIL JERES JULEARRANGEMENT
KLASSISK DANSK SMØRREBRØD SIDEN 1960
DANSKE RETTER, KLASSISK SMØRREBRØD

BESTIL ALLEREDE I DAG

Greva Smørrebrød – Kattesund 9 – 8700 Horsens
Tlf. 7562 3811 – www.grevasmørrebrød.dk
Følg os på FaceBook

GREVAS LÆKRE JULEANRETNINGER

GREVAS KLASSISKE JULEANRETNING
2 slags sild (hvid marineret og kryddersild) med karrysalat og tilbehør
Paneret fiskefilet med remoulade, citron og pynt
Grevas julemedister – (vores opskrift – produceret af Hornsyld slagter) inklusive vores lækre
hjemmelavede friske rødkålssalat med appelsin, tranebær, ristede hasselnødder og vinaigrette
Flotte rejer med mayonnaise og tilbehør
Varmrøget laks med hjemmerørt purløgsdressing
Slagterens lækre sylte med rødbeder, sennep og surt
Brieost med tilbehør
Pr. kuvert kun kr. 160,-

GREVAS JULEPLATTE MED ET TVIST
2 slags sild (hvid marineret og kryddersild) med karrysalat og tilbehør
Krebsehaler med hjemmerørt purløgsdressing
Sauteret kyllinge lever med fløde og æbler og med hjemmelavet rødskålssalat med appelsin,
tranebær, ristede hasselnødder og vinaigrette.
Mørbrad ala creme med bløde løg, champignon og bacon
Lækker special ost med tilbehør
Hjemmelavet frugtsalat
Pr. kuvert kun kr. 160,-

Brød og smør kan tilkøbes for kr. 20,- pr. kuvert.
Vi kan også levere alle drikkevarer til jeres julearrangement
Vi kan også levere både kager og søde desserter til vores menuer

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT JULEANRETNINGER SKAL FORUDBESTILLES MINIMUM
DAGEN FØR AFHENTNING. KLAR I BUTIKKEN FRA 1. NOVEMBER.

GREVA’S BLAND SELV JULEMENU

Hvid sild med karrysalat,
rødløg og kapersbær			

kr. 12,-

Leverpostej med champignon, bacon
og surt					

kr. 18,-

Kryddersild fra Christiansø
med pickles, løg og dild			

kr. 20,-

Hamburgryg med italiensk salat
og frisk grønt				

kr. 18,-

Flæskesteg med rødkål			

kr. 25,-

Frikadelle med rødkål og
hjemmelavet surt			

kr. 18,-

Rullepølse med kraftsky, løg og pynt

kr. 18,-

Roastbeef med remoulade,
ristede løg og peberrod			

kr. 18,-

Ris a la mande med kirsebærsovs

kr. 30,-

Frugtsalat				

kr. 25,-

2 slags ost med tilbehør			

kr. 25,-

Brødkurv 1
3 skiver bagerrugbrød, 1 skive
franskbrød og lidt kiks inklusive smør

kr. 20,-

Brødkurv 2
3 skiver bagerrugbrød og 2 skiver
franskbrød inklusive smør 		

kr. 20,-

Pandestegt fiskefilet med remoulade,
citron og dild				
Krebsehaler med hjemmerørt
purløgsdressing og pynt			

kr. 20,kr. 30,-

Varmrøget laks med hjemmerørt
dild dressing og pynt			

kr. 30,-

Koldrøget hellefisk med æg royale
og ristede rugbrødstern			

kr. 35,-

Koldtvandsrejer med ½ æg, citron
og mayonnaise 				

kr. 25,-

Røget, stegt ål med hjemmerørt
sennepsdressing, løg og pynt		

kr. 48,-

Grevas julemedister med hjemmelavet
rødkålssalat, med appelsin, tranebær,
ristede hasselnødder og vinaigrette

kr. 30,-

Slagterens sylte med sennep
og rødbede				

kr. 20,-

Sauteret kyllingelever med fløde,
æbler og frisk rødkålssalat med
appelsin, tranebær, ristede
hasselnødder og vinaigrette		
Mørbrad ala creme med bløde løg,
champignon og bacon			
Ande confit med frisk grønkål,
appelsin og tranebær			

kr. 30,-

MINIMUM 4 DELE PR. PERSON EKSKLUSIV

kr. 30,kr. 35,-

Vores vin udvælges og leveres af Max fra Holte Vinlager
Øl udvælges i samarbejde med Danske
Ølentusiaster

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT JULEANRETNINGER SKAL FORUDBESTILLES MINIMUM
DAGEN FØR AFHENTNING. KLAR I BUTIKKEN FRA 1. NOVEMBER.

GREVAS BLAND SELV JULETAPAS
Serrano med honningsmag med brød og hjemmerørt pesto		
Lomo med brød og hjemmerørt pesto 				
Toast med hjemmelavet hønsesalat 				
Ovnbagte rugbrødsstave med serrano og dip 			
Hjemmerørt tunsmovs på brød 				
Butterdejsskal med feta og grønt 				
Butterdejshorn med serranoskinke 				
Soltørrede tomater og olivenmix 				
Lækker hawaii salami med tilbehør 				

25,25,25,25,25,25,25,25,25,-

Hjemmerørt ørredsalat på brød 				
Lækre krebsehaler med dip på brød 				
Lakseroulade med krydderurter 				
Blinis med rejer og hjemmerørt krydderdip 			
Laksetatar hjemmerørt og lækker cremet 			
Hjemmelavet tunmousse på brød 				
Koldrøget hellefisk med æg royale 				
Ost og brownie 						

30,30,30,30,30,30,30,30,-

Minimum 5 tapas pr. tallerken!

Husk også vores store udvalg af luksus smørrebrød og lune retter.

Vi kan også levere alle drikkevarer til jeres julearrangement
Vi kan også levere både kager og søde desserter til vores menuer

Vores vin udvælges og leveres af Max fra Holte Vinlager
Øl udvælges i samarbejde med Danske Ølentusiaster

Vær opmærksom på at juleanretninger skal forudbestilles minimum
dagen før afhentning. Klar i butikken fra 1. November.
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