Juleophold på Bromølle Kro
Juleophold
At blive forkælet med god mad og hygge samt ikke
mindst en dejlig gåtur i skovene omkring os ,en
dejlig vinterdag, er ny energi til krop og sjæl og
det kan man godt bruge midt i juletravlheden.
Vi har juleophold følgende dage:
Fredag den 30.11. Alt optaget
Lørdag den 24.11. & 01.12. & 08.12. Alt optaget alle dage
Gløg og æbleskiver ved ankomst
Det store julebord – kaffe – fri øl, vand og vin hele aftenen
Dans til levende musik – Overnatning i dobbeltværelse –
morgenbord
Pris pr. person 1.170,00 kr. Tillæg for enkeltværelse 200,00
kr.
HITFINGERS tilbyder levende party og dansemusik udført med
stor spille glæde i en meget høj musikalsk kvalitet.
En aften med HITFINGERS, er en aften i selskab med en super
professionel og yderst velspillende duo der fra deres brede
koncert og dansemusik repertoire, leverer Hit på Hit på Hit.
HITFINGERS er 2 dygtige og top rutinerede guitarister som
begge synger og spiller LIVE, til et meget vellydende
akkompagnement produceret i eget studie.
Vores julebuffet består af:
Marineret sild med karrydressing og æg – Kryddersild m. kapers
stegte sild i eddike – ølsild — gravad laks med
sennepsdressing
fiskefilet med hjemmelavet remoulade – rejer i tunfiskerand

røget hellefisk med asparges i vinaigrette – dampet laks med
rejer
Kromutters sylte med rødbeder – kroens berømte hjemmelavede
medister
frikadeller og andesteg med rødkål – glaseret landskinke med
grønlangkål
revelsben – tarteletter med høns i asparges – blodpølse med
sirup –
æbleflæsk – lun leverpostej med bacon – grøn salat.
Stort ostebord – ris a la mande med kirsebærsauce.
Den heldige, der finder mandlen, får naturligvis mandelgave.
Efter maden serveres te eller kaffe
Mod forudbestilling er der mulighed for at tilkøbe:
Fri spiritus (snaps, 1 Cognac eller Likør) samt drinks) hele
aftenen 200,00 kr. per person. (Kun til hele selskabet)
Natmad:
Aspargessuppe 60,00 kr.
Æggekage 70,00 kr.

