Julen 2022
Afslut et hektisk år i ro og mag
med masser af kvalitet.

Tiden op til jul, kan være hektisk.
Derfor er ro, hygge og kvalitet bare et plus, og det
tilbyder vi på Norsminde kro.

*

ff

Om det er et rmaarrangement eller en privat julefrokost, vil vi med
vores hjemmelavede mad, høje kvalitet på drikkevarer, og engagerede
personale danne rammen om dit arrangement.

*

ff

Vi har vores Brasseri og Restaurant Près som to forskellige alternativer.
Dette gør at I kan få lige hvad der passer ind i jeres event. Samtidig tilbyder vi
arrangementer i separate julepyntede lokaler, hvor maden afstemmes efter
hvert enkelt event.

fi

Læs om:
Års afslutning
Firmafesten kan være for hele familien
Hjemmelavet julebu et på dit bord
Brasseriets ekslusive julemenu
En aften i Restaurant Près
Firmajulefrokost med julebu et
Michael Falch intim koncert

I Restaurant Près er hvert selskab et bord i sit eget rum.
Brasseriet er rummeligt og langt mellem bordene.
Bestil et af vore 7 lokaler til dig og dit selskab.

fi

Julefrokost hjemme hos dig.
Hvem har ikke prøvet at det bestilte mad ikke er som forventet, eller
ikke kommet til tiden ? Det skal være i orden, det er vel derfor man
køber. Vi laver KUN mad ud af huset til enkelte selskaber på en dag, så
ledes det vi leverer får samme kærlighed som det vi serverer i vores
lokaler.
Vi er ikke de billigste, men det er en succes hver gang, så måske
prisdi erencen er godt givet ud. Vi byder bl.a. på:
Julesild med kapers og løg
*
Røget laks med salat af lokale æbler og peberrod
Paneret & stegt sk med hjemmerørt remoulade
*
Hjemmelavet ”kalve sylte” med sennep & rødbede
Lun leverpostej med bacon og svampe
Hertil serveres vores julesalat
*
Steg på klassisk facon, med æbler & rødkål.
*
Brie med syltede nødder (tilkøb 65,-)
*
Risalamande med kirsebærsauce
Pris pr. person 348,-

ff

Vi laver fra 2 personer, betaling er ved afhentning på
Norsminde Kro. Vi kan også levere mod et gebyr.
(Mad ud af huset er kun på forudbestilling).

TAKE
AWAY

fi

Kroens klassiske julefrokost
Serveres på fade til alle ved bordet, også ud af huset.
Hver åbningsdag kl. 12-14 & 18-20.

Brasseriet er rummeligt og der er god plads mellem bordene.

Julesild med kapers og løg
*
Røget laks med salat af lokale æbler og peberrod
Paneret & stegt sk med hjemmerørt remoulade
*
Hjemmelavet ”kalve sylte” med sennep & rødbede
Lun leverpostej med bacon og svampe
Hertil serveres vores julesalat
*
Steg på klassisk facon, med æbler & rødkål.
*
Brie med syltede nødder (tilkøb 65,-)
*
Risalamande med kirsebærsauce

Pris pr. person 378,Ud af huset 348,- (kun på forudbestilling)

Brasseriets eksklusive julemenu
Hver åbningsdag kl. 12-15 & 18-21
Brasseriet
Eksklusiv
julemenu
Fås også
ud af huset.
Julemenu

fl

Medaljon af pocheret torsk med krydderurteessens, hertil
”brændt” grønkål og let røget ålebouillon
*
Kalveravioli vendt i dyb morkel sauce & foie gras øde
*
Fransk land and i variation med glaseret persillerod og
syltede blommer samt ande glace med varme krydderier

fi

*
Udvalgte oste fra nær og fjern fra vores oste bord (3 stk.)
*
Pro teroles med hjemmerørt vaniljeis og lun chokoladesauce.
Vælg 3 retter kr. 398 - 4 retter kr. 455 - 5 retter kr. 499
Hver onsdag & torsdag
Rørt tatar af kroens røget laks med kapers & dild.
*
Klassisk Julegris med hjemmelavet tilbehør
Pris pr pers 298,Er gældende ved ankomst senest kl. 18.30

Restaurant Près leverer høj klasse
Hvert bord har sit eget rum i vores gourmetrestaurant
Près, der er placeret i kroens vinkælder.
Restaurant Près leverer høj klasse
Når I besøger Restaurant Près får I en oplevelse ud over det sædvanlige.
Køkkenet brillerer og laver 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, fredag og
lørdag eller efter aftale.
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Menu Le Prés Snacks - 5 retter - ka e & sødt kr. 845,Menu Le Grand Prés Snacks - 8 retter - ka e & sødt kr. 1198,Hele bordet skal have samme menu, ankomst er kl. 18.30.

ff

ff

KUN mod forudbestilling

Julefrokost i separat lokale

ff

min. 20 personer.

Du har nu muligheden for at booke lokale til en fantastisk julefrokost. Hvor
du i et separat lokale med god plads - stille og roligt kan nyde en rigtig
dejlig aften med dine kollegaer. Vi tilbyder at skræddersy dit arrangement.
ff

Vi har herunder nogle forskellige som kan serveres som bu et eller
deleretter på bordet. Fælles for alt, vil vi gerne give jer en god oplevelse
ff

uanset niveau. Som standard har vi:
Den klassiske julefrokost (bu et på bordet) pr. pers. 348,fi

3-retters eksklusive julemenu pr. pers. 398,-

ff

ff

Menu Le Prés – Snacks - 5 retter - ka e & sødt pr. pers. 845,Julepakken
til hele rmaet (min 60 pers)
Aperitif, 3-retters menu eller bu et (tillæg)
vin ad libitum til maden & ka e pr. pers. 798,-

Mange har budget på drikkevare og her kan vi som mange andre lave
forskellige løsninger, men anbefaler man betaler efter forbrug.
Tag endelig fat i os, så vi kan guide dig til en dejlig oplevelse i vores
julepyntede lokaler.

fi

Michael Falch
Helt intimt lørdag den 17. december

Efter et højspændt år med MALURTs gnistrende rock og store show på
bandets de nitive afskedsturné runder Michael Falch 2022 af med denne
akustiske solo koncert.
Falchens solokoncerter er berømmede for deres enestående nærvær, og
selv om den garvede performer nu skruer helt ned for den fysiske
vildskab på scenen, er han magisk.
Han veksler mellem løssluppen hjertelighed og intens alvor i fortællinger
og sange, der viser, at han også ene mand kan få enhver sal til at grine og
græde, synge og gynge.
Aftenen indeholder en koncert, og som altid 3 lækre retter fra Brasseriets
køkken.
Som en hyggelig afslutning på aftenen åbner vores bar i Brasseriet med
cocktails, champagne, vin og meget mere.
Der er kun 150 billetter til denne fantastiske aften, så vent ikke for længe
med at købe dine billetter.
Billetterne koster 1498,- pr. person.
Køb dem på www.norsmindekro.dk

Kun 150
pladser

Kvalitet
og hygge

Årsafslutning eller julearrangement i 2022 eller 2023

Restaurant Prés lokal gastronomi i
vores unikke vinkælder.

