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Julemiddag i Salon
En unik placering i hjertet af København
Minimum 20 gæster

Tidsramme. f.eks. kl.: 18.00 - 21.00

Julemiddag serveres fra 11.00 -22.00

Første servering - Family style
Karrysild med friske æbler, smilende æg & karse
Hønsesalat med sprød bacon, syltede 
svampe & estragon
Surdejsbrød & rugbrød – pisket smør 

Anden servering - Family style
Confiteret andelår med syltet rødkål, 
svesker & brændt appelsin
Julesauce på and med appelsin & sort peber
Kartofler med sprød grønkål, syltede løg & frisk persille
Honningbagt julesalat med grillede pastinakker, saltede 
valnødder & sennepsvinaigrette
Glaserede rødbeder med trøffelcreme, 
syltede svampe & lakrids

Dessert
Ris a lamande med brændte mandler & kirsebærsauce. 

Pris:

Pris pr. person.                                                                    625

Alle priser er inkl. moms
Ved bestilling oplyses om allergener og specielle hensyn.

Tilvalg til menu Kr. Pr. gæst

Vesterhavs ost med krydret              75
julekompot & knækbrød 

Marineret sild med pisket creme friese,             75
rødløg, friteret kapers & dild

Stegt svinekam med puffet svær med              95
persilleeddike pulver & æblekompot  

Julemedister med sennepssauce             95
& grønkål

Panko-paneret rødspætte med               95
grovremulade & citron

Tilvalg Kr. Pr. gæst 

Huset økologiske, vin, øl og isvand         225
ad libitum under maden

Velkomst med bobler & flæskesvær            95
Portvin                                                                                    85
Hvid dug                                                                                 30
Hvid stofserviet                                                                     20
Dekoration & blomster, fra                                                 45
Bar med 3 signaturdrinks efter middagen                    235

Økologisk Bornholmsk snaps, pr. flaske        395 
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Julefrokost i Salon
En unik placering i hjertet af København
Minimum 10 gæster

Tidsramme. f.eks. kl.: 13.00 - 15.00

Julefrokost serveres fra 11.00 -15.00

Servering - Family style
Karrysild med friske æbler, smilende æg & karse
Hønsesalat med sprød bacon, syltede 
svampe & estragon
Panko-paneret rødspætte med              
grovremulade & citron
Honningbagt julesalat med grillede pastinakker, saltede 
valnødder & sennepsvinaigrette
Surdejsbrød & rugbrød – pisket smør 

Dessert
Ris a lamande med brændte mandler & kirsebærsauce. 

Drikkevarer
Isvand ad libitum,  
inkl. 1 glas vin, en øl eller sodavand/lemonade

Pris:

Pris pr. person.                                                                    455

Tilvalg til menu Kr. Pr. gæst

Vesterhavs ost med krydret              75
julekompot og knækbrød 

Marineret sild med pisket creme friese,             75
rødløg, friteret kapers og dild

Stegt svinekam med puffet svær med              95
persilleeddike pulver og æblekompot  

Julemedister med sennepssauce             95
og grønkål

Tilvalg Kr. Pr. gæst 

Huset økologiske, vin, øl og isvand         225
ad libitum under maden

Velkomst med bobler & flæskesvær            95
Portvin                                                                                    85
Hvid dug                                                                                 30
Hvid stofserviet                                                                     20
Dekoration & blomster, fra                                                 45
Bar med 3 signaturdrinks efter middagen                    235

Økologisk Bornholmsk snaps, pr. flaske        395 

Alle priser er inkl. moms
Ved bestilling oplyses om allergener og specielle hensyn.Madkartoteket
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Salon
Vores køkken står for kvalitet, tradition og fornyelse og er i konstant udvikling. 
Det betyder, at der kan skabes et væld af muligheder i form af servering. 

Vi lægger vægt på bæredygtighed og økologi, som bl.a. kommer til udtryk 
via vores fokus på brug af sæsonens råvarer. Vi finder stor værdi og drivkraft i at 
skabe den optimale madoplevelse, der netop passer til jeres arrangement. 


