
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 kar-
ryremoulade

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 kar-
tofler

Hjemmelavet rødkål
Ostebord 
med kompot og knækbrød

Ris a la mande 
med kirsebærsauce

Rugbrød, Arkens boller, 
smør og fedt

Julebuffet


