
JULEFESTEN 2020
Mørke tider bliver lyse til årets julefest



PRIVAT JULEFEST
Hold årets julefest i eget flot opdækket festlokale hvor der er mulighed 

for at hører taler, lave underholdning og selv bestemme musikken.

MENU & DRIKKE
Velkomstdrink, Den klassiske julebuffet, fri juleøl, alm. øl, 

sodavand, hvidvin, rødvin hele aftenen.
Kaffe/te fra buffet sammen med desserter

Kr.  795,00 pr.  person (636,00 ex. moms)
Prisen er inkl. festopdækket borde, lokaleleje,

servicegebyr og er baseret på minimum 25 betalende

TILKØB
Snaps pr. fl. fra kr. 535,00 (428,00 ex. moms).

Merpris for fri house brand spiritus 
(rom, gin, vodka og whisky) i baren efter middag 

kr. 125,00 pr. person (100,00 ex. moms).

Tidsrum er beregnet fra kl. 18.00-01.00 
Ekstra time ex. drikke 

kr. 50,00 pr. time (40,00 ex. moms).



DEN KLASSISKE JULEBUFFET
Vores julebuffet er sammensat af  gode råvarer med inspiration 

fra det klassiske julebord og det gode håndværk

Marinerede julesild med rødløg, karrysalat og kapers 

Røde sild i lage med julens krydderier

Hjemmebagt laks med frisk dild Æg, rejer, citron og mayonnaise

Smørstegte rødspættefileter med hjemmelavet remoulade 

Tarteletter med høns i asparges

Grønkålssalat med appelsin, æble, akaciehonning

Sprødstegt ribbensteg med hjemmelavet rødkål og stegesky 

Sprødstegt andelår med brunede kartofler

Juledeller og medister 

Sønderjysk hvidkål og grov julesennep 

Oste med friske druer

Ris a la mande med lun kirsebær sauce

Kr. 425,00 pr. person (340,00 ex. moms)
Prisen er inkl. juleopdækket borde, lokaleleje og service 

Ovenstående pris er ex. drikkevarer.

NATMAD
Italienske natmadssandwich i ciabattabrød kr. 79,00 / 63,20  ex. moms 
Dansk pølse– og oste bord med tilbehør kr. 89,00 / 71,20  ex. moms 
Hotdogbuffet med udvalg af pølser kr. 109,00 / 87,20  ex. moms 
Chili Con Carne med ris og brød kr. 89,00 / 71,20  ex. moms 

Ovenstående priser er pr. person



Drikkevarer
FLASKE ØL 

Økologisk pilsner, Royal 0,33  kr. 35,00 pr. stk.

Økologisk classic, Royal 0,33  kr. 35,00 pr. stk.

Special øl 0,50  kr. 65,00 pr. stk.

Royal juleøl 0,33  Kr. 40,00 pr. stk.

FADØL  

Lille økologisk pilsner eller classic, Royal 0,25 kr. 30,00 pr. stk.

Stor økologisk pilsner eller classic, Royal 0,40 kr. 50,00 pr. stk.

SODAVAND & RTD  

Alm. Sodavand 0,25  kr. 30,00 pr. stk.

Tempt 0,275  kr. 50,00 pr. stk.

SNAPS & SPIRITUS  

House brand spiritus 2 cl.  kr. 35,00 pr. stk.

House brand spiritus 1/1 fl.  kr. 535,00 pr. fl.

Rød Aalborg, Krone akvavit 2 cl.  kr. 35,00 pr. stk.

Rød Aalborg, Krone akvavit 1/1 fl.  kr. 535,00 pr. fl.

Linie akvavit 2 cl.  kr. 40,00 pr. stk.

Linie akvavit 1/1 fl.  kr. 635,00 pr. fl.

VINE  

Husets mousserende glas  Kr. 58,00 pr. gl.

Husets mousserende 1/1 fl.  Kr. 315,00 pr. fl.

Husets hvidvin / rødvin glas  Kr. 55,00 pr. gl.

Husets hvidvin / rødvin 1/1 fl.  Kr. 250,00 pr. fl.

Husets dessertvin glas  Kr. 40,00 pr. gl.

Husets dessertvin 1/1 fl.  Kr. 250,00 pr. fl.

Se også vores vinkort  

KAFFE / TE  

Alm. kop kaffe eller te  Kr. 25,00 pr. pers

Ovenstående priser er inkl. moms



JULEFEST I EGET 
FESTLOKALE

Vi fortæller gerne om de mange 
forskellige festlokaler

SELSKABSLOKALER 
BUFFET/ MENU

Galleriet 30 - 70 pers.

Restauranten 55 - 120 pers.

Wine Cellar 25 - 40 pers. 

Krostuen 50 - 200 pers.

Sundbo Salen 100 - 300 pers.



OVERNATNING
Festerpriser kan benyttes i weekender

og ferieperioder når I holder festen på ECH Park

Enkeltværelse inkl. morgenbuffet 
kr. 555,00 / 444,00 ex. moms pr.  nat.

Dobbeltværelse inkl. morgenbuffet 
kr. 745,00 / 596,00 ex. moms pr.  nat.

Ovenstående priser er gældende i weekend 
og ved afholdelse af julefest på ECH Park



Mad ud af huset
Lad os lave menuen, så kan du være den gode vært.

MAD UD AF HUSET ALLE DAGE 
FRA DEN 13. NOV. - 19. DEC. 2020

JULETAPAS
7 slags tapas med inspiration fra julen.

Pakket lige til at sætte på bordet.

Kr. 225,00 pr. person (180,00 ex. moms)
minimum 10 betalende

JULEANRETNING
Julesild med æg, dild og løg

Røget laks med rygeostcreme
Sylte med grov sennep

Skiver af and på grønkålssalat
Lun ribbensteg med rødkål

Juleoste med syltede abrikos
Mandelkage med vaniljecreme

Brød og smør

Kr. 245,00 pr. person (196,00 ex. moms)
minimum 10 betalende
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