JULEMENU 2022
I HUSET

3 RETTERS MENU

SOCIAL DINING MENU

FORRET
Færøsk laks med vinterens beder, dildcreme, frisk
salat af æbler og fennikel, sprøde maltflager serveres med skilt sauce af kærnemælk
og aromatisk olie på peberrod

DET KOLDE
Gammeldags modnede marinerede sild med
kaperscreme serveres med salat
af æble og fennikel

Menuen serveres med friskbagt surdejsbrød
og saltet smør

Færøsk laks i rødbede serveres med
peberrodscreme, råsyltede rosenkål,
brændt porre, urtesalat

HOVEDRET
Confiteret andelår med timian serveres med
variation af dansk kål og citrusbagte græskar,
Pommes Anna og kraftig andesauce
med råsyltede ribs

DET LUNE
MIBtartelet med sauce velouté fyldt med høns og
asparges, syltede tomater og frisk persille
Julepølse af and og æbler med karamelliseret løg/
æblechutney

DESSERT
Chokolade, nødder, ”ris a la mande”,
kirsebær og saltet karamel

DET VARME
Confiteret andelår med bagte æbler og havsalt
Karamelliserede kartofler og en anelse citrus
Solbærkogt rødkål
Salat af dansk kål, syltede græskar,
ristede nødder, pære og mild sennep
Kraftig andesauce med fyld af råsyltede ribs

PAKKE 1
6 timers arrangement
kl. 18:00 - 24:00
DKK 970 pr. person

PAKKE 2
8 timers arrangement
kl. 18:00 - 02:00
DKK 1.120 pr. person

ALLE PAKKER INDEHOLDER
Bobler & snacks
3 retters julemenu eller social dining menu
Vin, øl, vand og saft
Friskbrygget økologisk kaffe og udvalg af Perch the
Sødt til kaffen

DET SØDE
Risalamande med Bora Bora grand cru vanilje
samt hvid chokolade og ristede mandler
Hertil kirsebærsauce tilsmagt med Amarena
kirsebær
PAKKE 3
6 timers arrangement
kl. 18:00 - 24:00
DKK 1.020 pr. person

PAKKE 4
8 timers arrangement
kl. 18:00 - 02:00
DKK 1.170 pr. person

OBS! Grundet stigende energi- og fødevarepriser, er der tillagt DKK 25 pr. person. Alle priser er inkl. moms.

TILVALG AF JULELÆKKERIER

BAR

Dansk svinekam med sprød svær og timian
DKK 78

Snaps hel flaske
DKK 920

Pandestegt rugmelspaneret rødspættefilet
serveret med urteremoulade og citron
DKK 52
Sennep- og honningglaseret saltet juleskinke
DKK 62

Spiritus hel flaske med mixer
DKK 1.150
Fri cocktailbar med pro bartender og
4 slags cocktails i 4 timer
DKK 510

Grønlangkål
DKK 30
2 danske oste med kompot og sprødt knækbrød
DKK 62

NATMAD
MANDELGAVE
Stor ægte marcipangris fra egen konditori
DKK 110
MIBkogebog af MARTIN IB
DKK 200

Flæskestegssandwich:
Sprødstegt svinekam i surdejsbrød
med sennepsmayo, solbærkogt
rødkål, kryddersyltede agurker
og friske juleæbler
DKK 110

MIB vinpakke (cava, hvidvin, rødvin)
DKK 515

WWW.MARTINIB.DK

2 slags sliders med confiteret
and og pulled pork
DKK 110

