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Det er os en stor ære igen i år at byde julen velkommen med 

Vi vil atter danne ramme for julehyggen

Vi glæder os til at byde Dem velkommen 

festlige arrangementer. 
 

 

Stor luksus julebuffet 
 

Fredage og lørdage kun mod forudbestilling

Skal De holde julefrokost, eller ønsker 

sædvanlige, så husk at bestille bord

De se på sidste side.  
 

Stor luksus julebuffet 
 

Mandage - torsdage  

Vores luksus julebuffet kan selvfølgelig også nydes mandage til torsdag

mod bestilling (minimum 20 couverter).
 

Stor luksus julebuffet 
 

Ud af huset 

Vi gør også buffeten klar til ud af huset

dage før og selv afhente den (minimum 20 couverter).

 

Husk også vores søndagsbuffet
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”Vi glæder os i denne tid....” 

igen i år at byde julen velkommen med alle dens glæder.

vil atter danne ramme for julehyggen.  

em velkommen - og allerede nu kan De bestille bord til disse 

 

mod forudbestilling 

eller ønsker De blot at nyde en buffet ud over det 

sædvanlige, så husk at bestille bord. Vores store luksus julebuffet menu

 

Vores luksus julebuffet kan selvfølgelig også nydes mandage til torsdag

mod bestilling (minimum 20 couverter). 

 

ud af huset. De skal blot bestille den mindst 8 

r og selv afhente den (minimum 20 couverter). 

søndagsbuffet kl. 12.00 - 15.00 fra den 1/9 

i god tid! 

alle dens glæder. 

og allerede nu kan De bestille bord til disse 

 

Kr. 335,- 

 

buffet ud over det 

ores store luksus julebuffet menu kan 

 

 

Kr. 315,- 

 

Vores luksus julebuffet kan selvfølgelig også nydes mandage til torsdage,  

 

Kr. 315,- 

 

. De skal blot bestille den mindst 8  

 

Kr. 179,- 
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Julebuffet 1. & 2. Juledag
Inklusiv røget ål - kræver bestilling

 

Kl. 12.00 - 16.00 kan De nyde vores delikate julebuffet. 

Her finder De alt hvad hjertet kan begære.
 

Frokost (hverdage) 
Vi har åbent til frokost alle hverdage fra kl. 12.00

Her kan De bl.a. nyde: 
 

Lille juleplatte
Fra den 19. november

2 slags sild, fiskefilet m

rævedressing, lun 

flæskesteg med rødkål og 1s
 

Stor juleanretning
Fra den 19. november

2 slags sild, fiskefilet m

andesteg med rødkål, kold flæskesteg med rødkål, sylte, ost

druer og ris a la mande.
 

Mortens aften
Den 10. november

Kom og nyd en forsmag på julens glæder: 

• Lakseroulade

• Andesteg med halve æbler

kartofler, hjemmelavet rødkål og andesauce

• Gammeldags æblekage
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Julebuffet 1. & 2. Juledag 
kræver bestilling 

kan De nyde vores delikate julebuffet.  

e alt hvad hjertet kan begære. 

Vi har åbent til frokost alle hverdage fra kl. 12.00. 

Lille juleplatte 
november 

2 slags sild, fiskefilet med remoulade, graved laks med 

 leverpostej med bacon og champignon, kold 

flæskesteg med rødkål og 1slags ost. 

Stor juleanretning (min. 2 couverter) 
november 

2 slags sild, fiskefilet med remoulade, røget ål med røræg, 

ødkål, kold flæskesteg med rødkål, sylte, ost

ruer og ris a la mande. 

Mortens aften 
november 

Kom og nyd en forsmag på julens glæder:  

Lakseroulade på bund af salat med balsamicoglace 

Andesteg med halve æbler og gele, svesker, brune og hvide 

hjemmelavet rødkål og andesauce 

Gammeldags æblekage 

i god tid! 

 

Kr. 335,- 

Kr. 385,- 

 

 

 

 

 

Kr. 185,- 

 

champignon, kold 

 

 

Kr. 235,-  

 

øræg, 

ødkål, kold flæskesteg med rødkål, sylte, ost med 

 

 

Kr. 345,-  

 

 

 

, svesker, brune og hvide 
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Søndagsbuffet 
Børn under 10 år 

 

Hver søndag fra den 1/9 og ind i det nye år.

Kl. 12.00 - 15.00 kan De nyde vores buffet.

Ved selskaber over 12 couverter, ring venligst.
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og ind i det nye år. 

e nyde vores buffet. 

couverter, ring venligst. 

i god tid! 

 

Kr. 179,- 

Kr. 100,- 
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Korporalskroen ønsker Dem en rigtig glædelig jul samt et godt nytår
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Stor luksus julebuffet 

 Fredage og lørdage: Kr. 335,- 

 Mandage - torsdage: Kr. 315,- 

 

 Sild: marineret og karrysild 

 Fiskefilet med remoulade 

 Graved laks med rævedressing 

 Dampet laks med rejer og dressing 

 Røget ål med Røræg 

 Æg og rejer 

 Lun leverpostej med bacon 

 Medister med stuvet spinat 

 Tarteletter med høns i asparges 

 Sylte med rødbeder 

 Andesteg med hjemmelavet rødkål  

 Svinemørbrad med svampe a la creme 

 Flæskesteg med hjemmelavet rødkål 

 Ostebræt med frisk frugt 

 Ris a la mande med lun kirsebærsauce 

 Klementiner og pigeon  

Korporalskroen ønsker Dem en rigtig glædelig jul samt et godt nytår

På glædeligt gensyn 

i god tid! 

 

 

 

 

Korporalskroen ønsker Dem en rigtig glædelig jul samt et godt nytår 

 


