overnatning

250,-

julefrokost på severin 2018
Buffeten står klar kl. 18.00 - festen slutter kl. 01.00.
Eget lokale med juleopdækkede borde til min. 30 personer og max 130 personer.
Julefrokosten skal ingen røre ved. Den skal være ligesom vi elsker den, med alle de
klassiske retter.
Det får du også hos os. Plus lidt mere.
Vi tilbereder meget af vores mad med lokale og/eller økologiske råvarer.
Hvis du lægger vægt på rigtig god mad, stemning, beliggenhed og engagement, så
er du landet det rigtige sted!
Årets julefrokoster på Severin
23., 24. og 30. november, 1., 7., 8., 14. og 15. december
Velkommen til os!

Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Tlf. 6341 9100

severinkursuscenter.dk

julefrokost

349,Julebuffet i eget lokale
Min. 30 personer

50,-

i dobbeltværelse.
Enkeltværelsestillæg kr. 100,Inklusiv stor morgenbuffet

fri bar med øl,
vin og vand
kl 18.00-01.00

350,-

pr person

Skal forudbestilles til hele selskabet

natmad - hotdogs
pr person

pr person

pr person

Hot dogs ad libitum
Skal forudbestilles til hele selskabet
Serveres kl. 00.30

severins julebuffet

drikkevarer

Marinerede sild med karrysalat
Kryddersild med æble og sellerisalat
Kold dampet laks med urtemayo, rejer og dild
Fiskefilét med hjemmerørt remoulade og citron
Sylte med rødbeder og sennep
Severins hønsesalat med bacon
Fynsk blodpølse med æblekompot og kanelsukker
Roastbeef med remoulade, peberrod og ristede løg
Lun leverpostej med svampe og surt
Sprødstegt andelår med rødkålssalat og mormordressing
Ribbenssteg af gourmet gris med sprøde svær og rødkål
Juleglaseret skinkesteg med sønderjysk grønlangkål
Mørbradbøf med champignon á la creme
Brunede og hvide kartofler samt sovs

Husets vin, vand og øl ad libitum kl. 18.00 - 01.00 kr. 350,(skal forudbestilles til hele selskabet)
Vand kr. 35,Juleøl og alm. øl kr. 35,Husets vin 1 glas kr. 35,Tempt kr. 35,Drinks med 2 cl. spiritus kr. 70,1 snaps 2 cl. kr. 35,1 shot 2 cl. kr. 35,-

Ostebord med skåret frugt og abrikoskompot
Klassisk Ris á la mandé med lun kirsebærsauce

1/2 flaske Brøndum /Rød Ålborg kr. 300,1/1 flaske Linie Aqvavit kr. 650,-

priser pr. person

1/1 flaske husets vin kr. 280,1/1 flaske spiritus kr. 750,-

drinkskuponer
Kan benyttes som betaling af drikkevarer under din julefest,
eller som et ekstra supplement til deltagerne til køb af spiritus
og shots, pr. stk. kr. 35,-. Skal forudbestilles til hele selskabet.

