
Julen 2020 
Afslut et hektisk år i ro og mag  

med masser af kvalitet.

Norsminde kro



Tiden op til jul, kan være hektisk. 

Derfor er ro, hygge og kvalitet bare et plus, og det 
tilbyder vi på Norsminde kro.

Om det er et firma arrangement eller en privat julefrokost vil vi med 
vores hjemmelavede mad, høje kvalitet på drikkevarer, og engagerede 

personale danner rammen om dit arrangementet.

Vi har vort brasseri og Restaurant Près som to forskellige alternativer, efter 
hvad der passer ind i din event. Samtidig tilbyder vi arrangementer i separate 

julepyntede lokaler, hvor maden afstemmes efter hver enkelt event. 

*

*

Læs om:
Års afslutning 

Firma festen kan være for hele familien. 
Hjemmelavet julebuffet på dit bord. 

Brasseriets ekslusive julemenu. 
En aften i Restaurant Près 

Firma julefrokost med julebuffet 
Michelin aften. 

Lis Sørensen intimtkoncert 
Hanne Boel helt exceptionelt 

I restaurant Près er hvert bord i sit eget rum. 
Brasseriet er rummeligt og langt mellem bordene.

Bestil et af vore 7 lokaler til dig og dit selskab. 





 
Serveres på fade til alle ved borde. Fås også ud af huset. 

Hverdag åbent kl. 12-14 & 18-20. 
 

Kroens julesild med kapers og løg. 
* 

Laks fra kroens egen rygeovn med salat af lokale æbler og peberrod 
 

Paneret stegt letsaltet fisk med hjemmerørt remoulade. 
* 

Vore egen ”Sylte” thai style ”sennep & honning” 
Lun leverpostej med bacon og svampe 

Hertil serveres vor julesalat. 
* 

Steg på den klassiske facon, med æbler & rødkål. 
* 

Moden Brie med syltede nødder (tilkøb 45,- ) 
* 

Ris à la mande med kirsebærsauce 
 
  
 

Pris pr. person 348,- 
 

Ud af huset 325,- (kun på forudbestilling) 
 
  
 
  
 
 

Kroens Klassisk julefrokost som dele retter.
Brasseriet er rummeligt og langt mellem bordene.



Brasseriet Eksklusiv julemenu
 
 

Hverdag åbent kl. 12-14 & 18-20. Kan købes ud af huset. 
Festlig snack 55 kr. 

 
Menu 

 
Lun le røget  torsk lagt i press med hummer fra Århus bugten, serveret med 

“brændte” lokale grønt kål  og ”asiatisk olie” .   
* 

Ravioli vendt i dyb morkel sauce & m. fløde. 
* 

Fransk land and i variation med sølvbeder og syltede blommer samt glace med varme krydderier. 
* 

Udvalgte oste fra nær og fjern fra vort oste bord ( 3 stk). 
* 

Klassisk profiteroles med hjemmerørt vanilleis og lun chokolade sauce.  
 
  

2 retter 335,-    3 retter kr. 375,-   4 retter kr. 435,-   5 retter kr. 475,- 
 
 
 
  
 

Rørt røget tatar af kroens egen laks med capers & dild. 
* 

Klassisk Jule gris med ”hjemmelavet tilbehør” 
 

Pris pr pers 198,- 
 

Er gældende ved ankomst senest kl 18.30

Hver tirsdag & onsdag 

Ekslusiv julemenu i brasseriet 



 
Når I besøger Restaurant Prés får I en oplevelse udover det sædvanlige. 

Køkkenet brillerer og laver mere tekniske menuer som gourmetkøkkenet 
er kendt for, og der serviceres, skænkes og dekanteres på et meget højt 

niveau. I kan naturligvis reservere bord på norsminde@norsminde-kro.dk 
og dermed sikre jer en af de eftertragtede pladser.  

Åben torsdag til lørdag, eller efter aftale.    
 

Julen  2020 
 

Menu Le Prés Snacks- 5 retter-kaffe & sødt kr. 745,- 
Menu Le Gran Prés Snacks- 8 retter-kaffe & sødt kr. Kr. 898,- 

 
Hele bordet skal have samme menu, ankomst er kl. 19.00 

Menu udarbejdes i november.  
 

KUN mod forudbestilling. 
 
   

Restaurant Près leverer høj klasse

I restaurant Près er hvert bord i sit eget rum. 



Jule frokost i separat lokale for min 20 pers.

Jule pakken til hele firmaet (min 60 pers).

 
Du har nu muligheden for at booke lokale til en fantastisk julefrokost hvor 
du er i et separat lokale med god plads, her kan du stille og rolig nyde en 

rigtig dejlig aften med dine kollegaer. Vi tilbyder at skræddersy dit 
arrangement.  

Vi har herunder forslag som er klassiske, ekslusive, og som kan serveres 
som buffet eller som deleretter på bordet. Fælles for alt, vil vi gerne give jer 
en god oplevelse uanset niveau, og skræddersy eventen specielt efter jeres 

ønsker.  
Som standard har vi: 

 
Den klassiske julefrokost (buffet på bordet).  pr. pers. 350,- 

 
3 retters eksklusiv julemenu pr. pers. 398,- 

 
Menu Le Prés, Snacks, 5 retter, kaffe & sødt 745,- 

 
  
 
 
 

Apperitif,  3 retters menu eller buffet (tillæg) 
Vine ad libitum til maden & kaffe   

 
Pr pers kr 698,- 

 
  

Bestil et af vore 7 lokaler til dig og dit selskab. 



 
 
 
 
 
 
 

Her er der virkelig tale om en klassiker på kroen - en helt igennem speciel aften.  
I løbet af året samler vi de bedste smagsindtryk, kombinationer og geniale ideer, som vi har fået 

serveret på toprestauranter i ind og udland, kreeret af gode kollegaer.  
Det er 14. år i træk, at vi laver denne event, og der er til disse aftener kun 40 pladser. 

 
I år har rejseprogrammet været lidt hullet fra starten grundet Corona-situationen, men vi skal nok 

sørge for, at vi får skabt en kulinarisk oplevelse til jer som vi plejer.  
Allerede nu kan vi løfte sløret for store dele af programmet, som ser meget lækkert ud.  

Vi skal besøge : 
 

Maison Lameloise, Chagny *** 
 

BonAmb, Jávea** 
 

Piazza Duomo, Alba*** 
 

The Table, Hamburg*** 
 

Amador, Wien *** 
 

Au Fil Du Clos, Meursault (wild card) 
 

L´Escaleta, Consentaina** 
 

Som altid har vi et par ekstra Wild Card-pladser, som vi gemmer til sommerens og efterårets 
inspirationsture, når vi prøver noget, som I simpelthen bare skal smage. 

 
Pris pr. pers. 1.198,- 

 
Aftenen vil naturligvis have en vinmenu som er tilpasset menuen.  

Vinen er ikke inklusiv 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

Michelin Aften er helt specielle 4 & 5 december 2020 kl. 18.30
Der bliver fart på 14. udgave af denne juleklassiker i træk.

få billetter
tilbage



Norsminde Kro byder endnu engang velkommen til et glædeligt gensyn med Hanne Boel. 
Hanne Boel har udgivet sit første album i 8. år, der har modtaget fantastisk respons fra flere 

anmeldere. I kan nu få fingre i billetter til en af hendes tilbagevendende akustiske koncerter, hvor 
hun sammen med guitaristerne Jens Runge og Jacob Funch spiller nyt materiale og gamle klassikere. 

  
Publikum kan forvente en kombination af det prøvede, det nye, det soulede, det bluesede og det 

jazzede – alt det, som har gjort Hanne Boel til den sangerinde, som hun er i dag.  
Sange fra det nye album ’Between Dark and Daylight’ vil også være at finde på setlisten. Hanne Boel 
har altid været flittig på live siden, og når hun i efteråret spiller koncerter i en lang række norske og 

danske byer, bliver det formentlig for fulde huse, som hun plejer. 
  

Vi starter som altid med 3 lækre retter fra Brasseriets køkken og herefter følger koncerten kl. 21.30. 
Koncerten er ved nummererede stolerækker som tildeles efter hvor tidligt man har købt billet.  

Som en hyggelig afslutning på aftenen åbner vores bar i Brasseriet med coktails, champagne, vin og 
mere efter koncerten.  

Der er kun 150 billetter til denne fantastiske aften, så vent ikke for længe med at købe dine billetter. 
Vi sender en mail til alle deltagende med information omkring tidspunkt for spisning m.m. i ugen op 

til koncerten. 
  

Billetter à kr. 998,- pr. person. Vi ser frem til at byde jer velkommen.

Hanne Boel is back.

Hanne Boel is back.

En af sidste års store oplevelser  
kommer igen, glæd dig. 

Fredag den 20. november 2020.



Luk året sammen med os, med ingen ringere end Lis Sørensen, der igen i år kommer og 
besøger os.  

Det er altid skønt at få besøg af Lis, som altid sørger for en god aften med hendes dejlige 
stemme og fantastiske sange. 

  
Vi starter som altid med 3 lækre retter fra Brasseriets køkken, og herefter følger koncerten kl. 

21.30. Koncerten er ved nummererede stolerækker som tildeles efter hvor tidligt man har købt 
billet.  

Som en hyggelig afslutning på aftenen åbner vores bar i Brasseriet med coktails, champagne, 
vin m.m. efter koncerten.  

  
Der er kun 110 billetter til denne fantastiske aften, så vent ikke for længe med at købe dine 

billetter. Vi sender en mail til alle deltagende med information omkring tidspunkt for spisning 
m.m. i ugen op til koncerten. 

 
  

Pris pr. billet 1498,-  
 
 

Ved køb af 4 billetter eller flere koster de kr. 1.398,- pr. billet 
Vi ser frem til at byde jer velkommen.

Fredag 18. december

Lis Sørensen lukker kroen 
 igen i år...




