JULENS BEDSTE FESTER

I historiske omgivelser og med en beliggenhed lige ved vandet - midt i byen - danner
Admiral Hotel den perfekte ramme for årets julefrokost. Igen i år sørger SALT køkken for en
overdådig julebuffet, som er sammensat af en lang række af køkkenets egne hjemmelavede
favoritter – klassisk og med fornyelse. Vi sørger også for fantastisk livemusik og DJ, som
spiller op til dans, og vi garanterer god stemning og højt humør. Så du kan roligt læne dig
tilbage og nyde den festlige aften i selskab med dine kolleger.

admiralhotel.dk

Snowball 2018

JULEBUFFET
Gammeldags modnet karrysild - æble - æg - karse
Marineret julesild - kapers - orangesyltede rødløg
Hjemmegravad laks - kål - peberrod - sød sennep
Salat af varmrøget laks - syltet kartoffel - creme fraiche - estragon
Håndpillede rejer - hakket æg - mayonnaise - syltet agurk
Pandestegt rødspættefilet - hjemmerørt remoulade
SALTs andepaté - bagt græskar - valnød - tyttebær
Sylte af gris - gul bede - sennepskorn - timian
Lun leverpostej - stegte svampe - bacon
Gråstenhane i tartelet - veloute - syltede hvide asparges
Krydret rullesteg af gris - allehånde - sveske - sønderjysk vridkål

ÅRETS SNOWBALL AFHOLDES

Stegt andebryst - Lucas' syltede rødkål
Udvalgte oste - kompot af kvæde og honning

Fredag d. 16/11
Fredag d. 23/11
Fredag d. 30/11
Lørdag d. 1/12
Fredag d. 7/12 (udsolgt)
Lørdag d. 8/12
Fredag d. 14/12
Lørdag d. 15/12
Velkomstdrink serveres kl. 18.30
Julebuffeten serveres kl. 19.00
Pris pr. person kr. 1.225
Ønskes overnatning i forbindelse med
Snowball kan dette bookes direkte på
admiralhotel.dk

Tørret frugt - varme krydderier - sirup æblebrændevin
Mørk chokoladeganache - mandelbund - cassis - solsikkekaramel
Ris á l'amande - kirsebærsauce

SNOWBALL INKLUDERER
Lækker Velkomstdrink
SALTs Store Julebuffet
Øl - Vin - Vand
Kaffe/Te
Bar
Dans til livemusik og DJ til kl. 03.00
Kr. 1.225 pr. person
(inkl. øl, vand og vin indtil kl. 01.00)
Alle oplyste priser er inkl. moms

Kontakt vores eventteam på event@admiralhotel.dk eller på 3374 1414 og få julefrokosten i kalenderen med det samme.

Toldbodgade 24-28 | DK - 1253 København K | T: +45 33 74 14 14 | event@admiralhotel.dk | www.admiralhotel.dk

