
Julebuffet 2022 
- lavet med hjerte og omtanke
Forkæl jer selv med en julefrokost der både taler til øjet og smagsløgene.
Menuen er sammensat af de bedste råvarer med brug af sæsonens urter  
og grøntsager, som giver den friske og gode smag – leveret af vores  
dygtige lokale leverandører.

1. servering
• Hvide sild med karrysalat
• Kryddersild med capers 
• Fiskefilet med remoulade
• Varmrøget ørredfilet med røræg
• Lun leverpostej med champignon og bacon
• Tarteletter med høns i asparges

2. servering
• Frikadeller med julekål
• Kylling stegt med appelsin
• Gris med sprød svær, rødkål og svesker
• Oksefilet med flødekartofler
• Grønkålssalat med mandarin, granatæble og ristede nødder
• Salat med ærter, edamame og blomkålsris

3. servering
• Risalamande med kirsebærsauce
• Udvalg af oste

Ønskes der sild, fiskefilet og brød serveret ved bordene, tillæg kr. 50,-

Kontakt Brian Runge på br@vingsted.dk eller ring på 7586 5533 · vingsted.dk

Pris pr. kuvert

kr. 365,-

PAKKE 1 

Ad libitum - kl. 18-21
Alm. øl, juleøl, vand samt husets  
rød- og hvidvin under spisningen
Pris pr. kuvert kr. 260,-

PAKKE 2 

Ad libitum - kl. 18-01
Alm. øl, juleøl, vand samt husets  
rød- og hvidvin hele aftenen
Pris pr. kuvert kr. 395,-

PAKKE 3

Ad libitum - kl. 18-01 
Alm. øl, juleøl, vand samt husets  
rød- og hvidvin hele aftenen
Fra kl. 21.30:
RTD og drinks efter middagen  
og resten af aftenen
Pris pr. kuvert kr. 525,-

Drikkevarepakker

Overnatning
Inkl. stor morgenbuffet
Enkeltværelse kr. 595,-
Dobbeltværelse kr. 850,-

Husk
• Musik bestilles separat
• Mulighed for eget festlokale
• Bestil aktiviteter inden buffeten
• Nyd en drink i kælderbaren
• Tilkøb af natmad



Start julefrokosten  
med en sjov aktivitet

Zipline - oplev Danmarks  
længste dobbelte svævebane

Start julefrokosten med en aktivitet og få smilet  
frem og rystet deltagerne sammen på tværs.  
Vi har mange forskellige og spændende muligheder  
– I skal bare vælge hvad der passer til jer.

• Cluegame 
• Cocktail workshop
• Danmarks længste dobbelte Zipline
• Hackathon - NYHED
• Escape Box
• Escape House
• Formel 1
• Silly Team Competition
•  Øl-, rom- og ginsmagning
•  Etc.

Pris pr. person fra

kr. 195,-

Glenn og Søren 
Eventkoordinatorer

Kontakt Søren Z. Andersen på sa@vingsted.dk  
eller ring på 7586 5533 · vingsted.dk


