
Glædelig
Jul

Rigtig

Julen sig nærmer, og julefrokosten skal 
planlægges. Der skal hygges med forret-
ningsforbindelser, familien og vennerne.

Arken er stilfuldt pyntet, fuld af julestemning 
og sammen med den unikke udsigt, danner 

dette den hyggeligste ramme om  
Deres arrangement.

Skal julefrokosten holdes hjemme, så lad os
lave maden - så I kan hygge med gæsterne.

Fra alle os til alle Jer 
ønsker vi en...

Arken

Sashimi Tun nænsomt saltet og røget, 
hertil citronmayo og urtesalat

Skagens Skinke fra Slagter Munch, rustik pesto, 
svampetærte og flager af Vesterhavsost.

Tournedos af kalvemørbrad 
med saltbagt selleri, honningstegte græskar, 
whiskeysauce og pommes Royal med frisk timian

Pankopaneret Camembert med 
solbærkompot og sprødt maltbrød

Gateau Marcel med appelsinis, chokoladesne 
og et godt råd (sønderjysk småkage)

KØGE MARINA · TLF. 56 66 05 05
Bådehavnen 21, 4600 Køge

www.restaurant-arken.dk • kontakt@restaurant-arken.dk

Restaurant

9+10+11+12+13/12  ...................11.30-16.00
14+15/12 ......................................11.30-20.30
16+17+18+19+20/12 ..................11.30-16.00
21+22/12 ......................................11.30-20.30
23+24/12 ...............................................Lukket
25+26+27+28/12 .........................11.30-16.00
29+30+31/12 ........................................Lukket

Vi holder juleferie fra den 1/1-19 til og med 10/1-19.

(31/12 åben for afh. af mad) 

Åbningstider december:

Vi åbner igen den 11/1-19 kl. 11.30

BESTIL
online på

restaurant-arken.dk

Kransekage til kl. 24.00, 15,- pr. stk

3 retter 325,- 4. ret tilvalg 50,-
5. ret tilvalg 50,-

Hele selskabet skal som min. vælge 3 ens retter. 
Menuen er pakket i engangsemballage. 
Vejledning medfølger. Min. 1 pers.

Bestilles til og med 29/12-2018
Afhentning 31/12 mellem 12.00-15.00

Minifrikadeller, kyllingespyd, filippinske 
forårsruller m. oksekød, gulerodsstænger og pastasalat
Hjemmelavet børneisbombe m. skumfiduser

Nytårs børnemenu
Kr. 150,-



Pr. person 285,- (min. 2 pers.) 

Marinerede sild og Arkens maltsild med kapers og løg

Karrysild med æg

Pandestegte rødspættefileter med karryremoulade

Varmrøget laks med citron og krydderurtedressing

Svinemørbrad med bløde løg og agurkesalat

Leverpostej med champignon og bacon

Tarteletter med høns i asparges

2 slags oste med knækbrød og kompot

Ris a la mande med hjemmelavet kirsebærsauce

Gælder fra og med fredag den 23. november 2018

Pr. person 200,-
(inkl. rugbrød, lyst brød, smør og fedt)
Pakket i engangsemballage

(inkl. rugbrød, lyst brød, smør og fedt)
Pakket i engangsemballagePr. person 300,-

Brie med druer og hjemmelavet knækbrød 30,- Hønsesalat med æbler 30,- 
Leverpostej med champignon og bacon 20,-

Lun leverpostej med sprødt bacon og svampe 30,-

Tilvalg

Tilvalg

1. & 2. Juledag
    kl. 12.00-15.00 

Pr. person 300,- Børn 175,-
                (under 11 år) 

BESTIL
online pårestaurant-arken.dk

Marinerede sild og Karrysild med kapers, løg og fedt

Pandestegte rødspættefileter 
med citron og hjemmelavet karryremoulade

Arkens varmrøgede laks 
med krydderurtedressing

Frikadeller med hjemmelavet rødkål

Tarteletter med høns i asparges

Svinemørbrad med bløde løg og agurkesalat

Ris a la mande med kirsebærsauce

Karrysild og Arkens maltsild
med kapers, løg og hjemmelavet fedt

Pandestegte rødspættefileter 
med citron og hjemmelavet karryremoulade

Arkens varmrøgede laks 
med krydderurtedressing

½ æg og rejer 
med hjemmelavet mayonnaise

Tarteletter med høns i asparges

Frikadeller med hjemmelavet rødkål

Svinemørbrad med bløde løg og agurkesalat

Hønsesalat med æbler

2 slags oste med druer og hjemmelavet knækbrød

Ris a la mande med hjemmelavet kirsebærsauce

BESTIL
online pårestaurant-arken.dk

Marinerede sild 
med kapers og løg

Arkens maltsild 
med syltede hyldebær

Karrysild
Pandestegt 
rødspættefilet 
med citron og hjemmelavet 
karryremoulade

Koldrøget laks 
med limemayo

Gravad laks 
med rævesauce

Varmrøget laks 
med krydderurtedressing

Æg 
med håndpillede rejer og mayo

Hønsesalat med bacon

Ribbensteg 
med ribbenstegsauce

Stegt julemedister 

Berberie andebryst

Svinemørbrad 
med bløde løg

Tarteletter 
med høns i asparges

Frikadeller
Mini hakkebøffer 
med bløde løg

Hvide- og brunede 
kartofler

Hjemmelavet rødkål
Ostebord 
med kompot og knækbrød

Ris a la mande 
med kirsebærsauce

Rugbrød, Arkens boller, 
smør og fedt

Julebuffet


