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Velkommen i Jersie Forsamlingshus 
 
I det følgende har vi beskrevet vores julebuffeter.   
 
Vi håber I finder en buffet, der passer til jeres arrangement, ellers er I altid velkommen til at 
kontakte os, så tager vi gerne en snak om, hvordan vi bedst imødekommer jeres ønsker, så 
jeres arrangement bliver lige, som I ønsker det. 
 
Venlig hilsen 

 

Talli Kurland 

 
 
Lille julebuffet: 
 
Hvide sild med løg og kapers 
Lun fiskefilet med citron og remoulade 
Tarteletter med høns i asparges 
Æg og rejer med dild citron og mayonnaise 
Røget laks med røræg 
Lun flæskesteg med surt og hjemmelavet rødkål 
Små frikadeller med surt 
Brie med druer 
Ris à la mande med kirsebærsauce 
Rugbrød, franskbrød, kiks, smør og fedt 
 pr.cov.  kr.  199,00 

Julebuffet: 
 
2 slags sild med løg og kapers 
Lun fiskefilet med citron og remoulade 
Tarteletter med høns i asparges 
Mørbrad à la crème 
Røget laks med røræg 
Æg og rejer med dild citron og mayonnaise 
Lun flæskesteg med surt og hjemmelavet rødkål 
Frikadeller med surt 
Brie med druer 
Ris à la mande med kirsebærsauce 
Rugbrød franskbrød kiks smør og fedt pr.cov. kr.  219,00 
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Side 2 

Stor julebuffet: 
 
2 slags sild med løg og kapers 
Karrysalt 
Lun fiskefilet med citron og remoulade 
Tarteletter med kyllingefyld 
Julemedister med rødbeder og sennep 
Æg og rejer med dild citron og mayonnaise 
Lun leverpostej med bacon og champignon 
Lun flæskesteg med surt og hjemmelavet rødkål 
Æbleflæsk 
Frikadeller med hjemmelavet rødkål 
Brie med druer 
Ris à la mande med kirsebærsauce 
Rugbrød franskbrød kiks smør og fedt pr.cov.  kr.  260,00 

 
Vigtigt om bestillingen: 
 

Ved minimum 10 kuverter leverer vi gratis indenfor 15 kilometers afstand.  
Er I under 10 kuverter skal I som udgangspunkt selv afhente eller betale et kørselsgebyr.   
 
Der kan tilkøbes andre retter efter ønske mod lille merpris. 
 
Menuen anrettes på pænt service, fade, porcelæn mm lige til at sætte på bordet. Det lune i 
thermokasser. Vi ønsker thermokasser og service retur i rengjort stand dagen efter 
leveringen medmindre andet er aftalt. 
 
Rugbrød leveres skåret. 
Hvidt brød leveres som hele brød.  
 
Flæskesteg skal I selv skære ud - det giver jer den bedste oplevelse. 
Tarteletfyld leveres varmt i gryde eller varmt i fad i thermokasse 
 
Giv besked om endeligt antal kuverter senest 5 dage før levering på telefon 5616 9332. 
 
Kontant betaling eller MobilePay ved levering/afhentning medmindre andet er aftalt.  
Vi tager ikke imod betaling på Dankort eller andre kreditkort. 
 
Der tages forbehold for væsentlige og uforudsete råvareprisstigninger. 
 

Julebuffeter kan kun bestilles til levering/afhentning i perioden  
fra 6. november t.o.m. 19. december. 

 


