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Ved 8+ personer beder vi jer venligst om at forudbestille 

menuen. I kan vælge jeres menuer ud fra følgende vej-

ledning. Dette sikrer, at vi kan give jer 

den bedste oplevelse. 

Venligst vælg samme menu til hele selskabet. 

Vi anbefaler at vælge ”AAMANNS JULEFROKOST” 

for den fuldendte oplevelse.

AAMANNS JULEFROKOST

7 retter over 3 serveringer - nogle som deleretter.

Karrysild 
Koldrøget islandsk laks

Hønsesalat  

Tatar af okseinderlår

Smørstegt rødspætte  

Leverpostej af gris 
Ost med marmelade

395 pr. person

FAVORITTERNE

3 stykker smørrebrød i tre serveringer.

Karrysild

Hønsesalat

Smørstegt rødspætte

290 pr. person

Vi imødekommer selvfølgelig allergier, og er der særlige 

kostbehov, vi skal tage hensyn til, oplys venligst  

disse ved bestilling. 

Send os en mail til 1921@aamanns.dk med jeres booking  

og forudbestilling af menu eller ring til os på 2080 5204.

Vi glæder os til at fejre julen 2018 med jer!

Bedste hilsner 

AAMANNS

8+ PERSONER
julemenuer til frokost
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Ved 8+ personer beder vi jer venligst om at forudbe-

stille menuen. I kan vælge jeres menuer ud fra følgende 

vejledning. Dette sikrer, at vi kan give jer den bedste 

oplevelse. Vælg venligst samme menu til hele selskabet. 

Vi anbefaler ”DEN KOMPLETTE OPLEVELSE”, 

for den fuldendte oplevelse fra vores univers. 

DEN KOMPLETTE OPLEVELSE

Velkomstdrink

”EN JULEAFTEN MED AAMANNS”  

(se venligst menuspecifikationer til højre)

Vinmenu

Vand ad libitum

Kaffe / te

Petit fours  

950 pr. person

Vi imødekommer selvfølgelig allergier, og er der særlige 

kostbehov, vi skal tage hensyn til, oplys venligst disse 

ved bestilling. 

Send os en mail til 1921@aamanns.dk med jeres booking  

og forudbestilling af menu eller ring til os på 2080 5204.

Vi glæder os til at fejre julen 2018 med jer!

Bedste hilsner 

AAMANNS

8+ PERSONER
julemenuer til aften

AAMANNS JULEFAVORITTER

Karrysild

—
Koldrøget islandsk laks, hønsesalat, tatar af okseinderlår

—
And med rødkål

—
Ris a la mande

6 retter over 4 serveringer - nogle som deleretter.

495 pr. person

EN JULEAFTEN MED AAMANNS

Snack

—
Rimmet helleflynder

—
Tatar af okseinderlår

—
Krabbebisque

—
And med rødkål

—
Ris a la mande

5 retter til 525 pr. person 

3 RETTERS JULEMENU

Vælg én ret fra hver servering, så hver enkelte  
person har en forret, hovedret og dessert.

Sammensæt gerne forskellige menuer.

Forret
Rimmet helleflynder
Tatar af okseinderlår

Hovedret
Islandsk laks med sauce hollandaise

And med rødkål

Dessert
Ris a la mande

Chokoladedessert

425 pr. person
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Ved 20+ personer beder vi jer venligst om at forudbestil-

le menuen. Dette sikrer, at vi kan give jer den 

bedste oplevelse. I bedes bestille samme menu til hele 

selskabet. Vælg én ret fra hver servering, så I har en 3 

retters menu bestående af forret, hovedret 

og dessert. 

3 RETTERS JULEMENU

Forret

Rimmet helleflynder

Tatar af okseinderlår

Hovedret

Islandsk laks med sauce hollandaise

And med rødkål

Dessert

Ris a la mande

Chokoladedessert

425 pr. person

TILVALG

Velkomstdrink 

90 pr. person

Chips og mayonnaise 

30 pr. person

Østers

30 pr. stykke

3 snacks Chef’s choice

85 pr. person

Ostetallerken

95 pr. person

Vi imødekommer selvfølgelig allergier, og er der særlige 

kostbehov, vi skal tage hensyn til, oplys venligst disse 

ved bestilling. Send os en mail til 1921@aamanns.dk med 

jeres booking og forudbestilling af menu 

eller ring til os på 2080 5204.

Vi glæder os til at fejre julen 2018 med jer!

Bedste hilsner 

AAMANNS

20+ personer
selskabsjulemenu


