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ud af huset
MAD
ud af huset

2021
Mortensaften
jul og nytår



Mortensaften

Tilbuddet gælder 
torsdag den 11/11 og fredag  den 12/11

Nemt og lækkert…
Stegt and klar til at varme i ovnen!

• 1/2 and
• Sovs

169,-
Husk

forud-
bestilling

Tilbuddet gælder 

Tilbuddet gælder 
Mortensaften 
onsdag den 

10. november
samt 11/11 og 

12/11



Frisk juleand
Juleand i særklasse 
– vi garanterer en ekstraordinær 
madoplevelse juleaften. 
Ænderne er friske og lufttørrede.
Vægt ca. 3200-3400 gram

Pr. stk. 

279,-

Færdigstegt juleand
Færdigstegt og parteret juleand 
med sovs eller sky. Julemiddag til 
4-5 personer klar 
til opvarmning.

KUN  

389,-

Juleand/kalkun

KUN  
Forudbestil 

senest 18. dec.
og afhent 
22.-23. 

dec.

Farseret kalkun
Frisk, farseret kalkun

Pr. kg 

95,-

Hel kalkun
Frisk, hel kalkun

Pr. kg  

80,-
Vi har meget andet lækkert til jul: Ribbenssteg, kamsteg, 

medisterpølse, blodpølse, sylte, alt i sild, lækre julesalater og meget andet

Udbening
pr. kalkun:

30,-

38
Farseret kalkun

Ænder og 
kalkuner kan 
bestilles fra 

uge 46



• Marineret sild m/karrysalat
• Kryddersild m/kapers og rå løg
• Fiske� let m/remoulade og citron
• Lun leverpostej m/bacon og champignon

+ vælg 3 ting fra ekstra
Pr. kuvert 160,-

• Kryddersild m/kapers og rå løg
• Lakserøget sild m/æggestand
• Fiske� let m/remoulade og citron

+ vælg 4 ting fra ekstra 
Pr. kuvert 185,-

• Marineret sild m/karrysalat
• Laksecarpaccio m/æbleselleri i � øde
• Krebsesalat m/safran og abrikos

+ vælg 5 ting fra ekstra 
Pr. kuvert  220,-

Julefrokost
1

2

3



EkstraEkstra
Min. 10 pers.
Smør og brød 

pr. mand:

18,-

• Laksecarpaccio m/æbleselleri i � øde
• Krebsesalat m/safran og abrikos
• Røget laks m/æggestand
• Æg og rejer
• Lakserøget sild m/æggestand
• Stegt sild m/rå løg
• Fiske� let m/remoulade og citron
• Mager sylte m/sennep og rødbeder
• Lun leverpostej m/bacon og champignon
• Grønkålssalat
• Julemedister m/rødkål
• Tarteletter m/høns i asparges
• Glaseret hamburgerryg 

m/brunede karto� er og grønlangkål
• Mørbrad a la creme
• Con� teret andelår m/æblesalat
• Stegte andelår m/rødkålssalat
• Ribbenssteg m/rødkål
• Hjemmelavet frugtsalat
• Risalamande m/kirsebærsauce
• Osteanretning - 3 slags



Den hurtige
julefrokost

• Sild og karrysalat 
• Fiske� let 

m/remoulade og citron
• 1 stk. julemedister

m/rødkål
• 1 tartelet pr. mand 
• 1 stk. mørbrad a la creme

pr. mand

Pr. kuvert  120,-
Mulighed for tilkøb:
Risalamande 
eller brieost
Pr. kuvert 25,-

Min. 10 pers.
Smør og brød 

pr. mand:

18,-

En let 
anretning til 
dem, hvor 

det skal gå 
hurtigt



Luksus-
juleplatte

• Marineret sild 
m/karrysalat

• Æg og rejer
• Oksebryst

m/tyttebærspeberrod og surt
• Sylte 

m/sennep og rødbeder
• Rullepølse 

m/sky og løg
• Roastbeef 

m/kold kartoffelsalat
• Risalamande

m/kirsebærsauce

Pr. kuvert  

160,-

m/tyttebærspeberrod og surt
Min. 4 pers.

Smør og brød 
pr. mand:

18,-
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 Fruehøjslagter

Vores

Nytårsmenu
er klar fra uge 43 

– se mere i 

butikken eller 

på Facebook

Fruehøj Slagter 
ønsker alle en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår!

NytårsmenuNytårsmenuNytårsmenu Nytårs-
pølser

til nytårsaften
10 stk.

85,-
Kan købes i

butikken


