Det er en fornøjelse at præsentere
vores julebrochure med traditionsrige
julebuffeter og menuer.
Vi glæder os til at præsentere en flot
julepyntet kro med masser af nisser,
julelys og engle.
Julen vil skinne igennem både indenfor
og i haven, hvor der bliver pyntet med
masser af lys og spændende
brugskunst.
Som altid vil der være mulighed for at
gøre en god handel.
Ring og bestil bord i god tid,
på telefon 47 52 21 74

Velkommen til
Gerlev Kro & Hotel
Bygaden 4, Gerlev
3630 Jægerspris
Tlf.: 47 52 21 74
www.gerlev-kro.dk

Musik og dans aftener

Den store Julebuffet
- tilbydes fredag d. 29. november, lørdag
d. 30. november og fredag d. 6. december.
Kl. 18.00 - 01.00

Årets juleorkester underholder under
middagen og spiller senere op til dans.
Julebuffet består af:
2 slags Sild med løg og kapers
Karrysalat
Julesild Á la Chef
Fiskefilet med remoulade og citron
Gravad Laks med dressing
Æg og rejer med mayonnaise
Hønsesalat med bacon
Sylte med sennep og rødbeder
Tarteletter med høns i asparges
Andesteg med svesker
Flæskesteg med rødkål
Gammeldags Æbleflæsk
Lun Leverpostej med bacon
Glaseret Skinke med grønlangkål
Medister og Frikadeller med rødkål
Osteanretning med kiks
Ris á la mande med kirsebærsauce
Kr. 348,-

Julefrokost ophold
Check in fra kl. 14.00
Den store Julebuffet kl. 18.00
Morgenbuffet dagen efter
fra kl. 08.00 - 10.00
Pris pr. person i dobbeltværelse
inkl. Den store Julebuffet
Kr. 748,Tillæg enkeltværelse Kr. 120,-

Jule Ta´ selv bord
- tilbydes lørdag
d. 30. november, 7., 14. og 21. december.
Kl. 12.00 - 15.00

Jule Ta´ selv bord består af:
2 slags Sild
Fiskefilet med remoulade og citron
4 kolde juleanretninger
4 varme juleanretninger
Oste med kiks og druer
Ris á la mande med kirsebærsauce

Kr. 199,Børn under 12 år halv pris

Adventshygge
tilbydes søndag
d. 1., 8., 15. og 22. december.
Kl. 12.00 - 15.00

Underholdning med julemusik og
traditionen tro børneunderholdning
ca. kl. 13.30 hvor der deles godteposer
ud til børnene.
Jule Ta´ selv bord
Kr. 199,-

Børn under 12 år halv pris

Juleanretning
2 slags Sild med løg og kapers
Fiskefilet med remoulade og citron
Gravad Laks med dressing
Lun Leverpostej med bacon
Tartelet med høns i asparges
Ande- og Flæskesteg med rødkål
Osteanretning med kiks
Ris á la mande med kirsebærsauce
Brød, fedt og smør
Kr. 248,-

Min. 2 couverter

1. og 2. juledag

Den store Julebuffet
- tilbydes 1. juledag
kl. 12.00 - 15.00 og
kl. 16.00 - 19.00

2. juledag

kl. 12.00 - 15.00 og
kl. 16.00 - 19.00

Kr. 248,-

Børn under 12 år halv pris
- endeligt antal d. 22.12.2019

Nytår - Mad ud af huset
Ring og bestil Nytårs
menuen i god tid
- spørg efter brochuren:
Mad ud af huset
Jul og nytår 2019

Åbningstider jul og nytår
23. og 24. december lukket.
23. december åben for afhentning
af forudbestilte julemenuer mellem
kl. 12.00-14.00
1. juledag åben kl. 12.00 - 20.00
2. juledag åben kl. 12.00 - 20.00
Åbningsdage mellem jul og nytår:
27, 28. og 29. december kl. 12.00 - 21.00
30. december lukket.
31. december åben for afhentning
af forudbestilte nytårsmenuer
mellem kl. 12.00 - 14.00
1. og 2. januar 2020 lukket.
Vi åbner igen 3. januar 2020 kl. 12.00
Glædelig jul og godt nytår
På gensyn i 2020

