
 

Julefrokost 2022 

Vemb Slagter 
Julemenu 1 

Hvide sild med karrysalat 
Lun leverpostej med bacon og champignon 
Glaseret skinke med brune kartofler og grønlangkål 
Frikadeller med rødkål 
Ris a la mande med kirsebærsauce 
Pr. kuv. 149,00 kr. –  Brød og smør 15,- pr. kuv. 
(Min. 8 kuv.) 

Julemenu 2 
Hvide sild med karrysalat 
Fersk røget laks med 1/2 æg og dressing 
Tartelet med høns og asparges 
Glaseret skinke med brune kartofler og grønlangkål 
Ris a la mande med kirsebærsauce 
Pr. kuv. 162,00 kr. –  Brød og smør 15,- pr. kuv. 
(min. 8 kuv.) 

Julemenu 3 
Hvide sild med karrysalat 
½ æg med tomat 
Andebryst med brune kartofler og sauce 
Glaseret skinke med grønlangkål 
Stegt julemedister med rødkål 
Ris a la mande med kirsebærsauce 
Pr. kuv. 189,00 kr. –  Brød og smør 15,- pr. kuv. 
(Min. 8 kuv.)      Vend siden 



 

Sammensæt din egen julemenu 

Vælg mindst 5 ting (min. 8 kuv.) 

1) Hvide sild med karrysalat    29,00 kr. 
2) Røde sild med karrysalat    29,00 kr. 
3) Fiskefilet med remoulade og citron   30,00 kr. 
4) Fersk røget laks med røræg    35,00 kr. 
5) Æg pyntet med mayonnaise og rejer   22,00 kr. 
6) Varmrøget laks med urtedressing   37,00 kr. 
7) Tartelet med høns og asparges    26,00 kr. 
8) Frikadeller med surt    27,00 kr. 
9) Ribbensteg med rødkål    29,00 kr. 
10) Lun leverpostej med champignon og bacon   20,00 kr. 
11) Sylte med sennep og rødbeder    22,00 kr. 
12) Stegt julemedister med rødkål    29,00 kr. 
13) Andebryst med brune kartofler og rødkålssalat  65,00 kr. 
14) Glaseret skinke med brune kartofler og grønlangkål  55,00 kr. 
15) Mørbradbøf a la creme    32,00 kr. 
16) Rullepølse med løg og sky    18,00 kr. 
17) Oksebryst med peberrodssalat    18,00 kr. 
18) Roastbeef med remoulade og ristede løg   22,00 kr. 
19) Hamburgerryg med italiensksalat   18,00 kr. 
20) Cheesecake New Yorker style    42,00 kr. 
21) Frugtsalat     42,00 kr. 
22) Chokoladekage med mandel/skovbær   42,00 kr. 
23) Æbletærte med kanelcreme    42,00 kr. 
24) Ris a la mande med kirsebærsauce   39,00 kr. 

 
Alle priser er inkl. brød og smør  
 

Bestil din julefrokost hos: 
Vemb Slagter – 97 48 16 22 

Info@vemb-slagterforretning.dk   

 



Julegris  
Nyhed til julefrokosten 2022 

Helstegt pattegris  
m/hvide og brune kartofler, skysauce og  

rødkålssalat. 

160,00 kr. pr. kuv. (min. 25 kuv.) 
(depositum for rengøring af grill 400,-  –  slagter til udskæring 800,-) 

 
 


