Årets julefest
Nyd en julefest med dans, musik
og underholdning på Munkebjerg
Hotel. Den altid knivskarpe Lars
Hjortshøj står for underholdningen
alle aftener.

Lars Hjortshøj

Oplev
Hjortshøjs
høje
jokerate
FÅ GANG I LATTERMUSKLERNE SAMMEN MED
KOLLEGERNE ELLER VENNERNE, NÅR LARS HJORTSHØJ
UNDERHOLDER TIL MUNKEBJERGS JULEFESTER

Anmeldelserne på Lars Hjortshøjs onemanshow, ’Plan B’,
lyder blandt andet sådan her:
”…..aldeles veltimet comedy-reportage….”
”…..Hjortshøj er nemlig en dygtig, erfaren og empatisk komiker ”.
Politiken ♥♥♥♥
”Lars Hjortshøj, han er fandeme sjov!”
”75 veloplagte minutter serveret uden den mindste tomgang”
”….Lars Hjortshøj stadig et komisk talent af de større ”
Ekstra Bladet 
”Han må være danmarksmester i short form standup comedy”
”Fem kvarters imponerende høj jokerate fra en af landets største
teknikere på det felt”
POV International 

Læn jer tilbage,
og nyd øjeblikket
sammen.
Julefester med det hele
Munkebjergs julefester er til jer, der holder af
lækker julemad, dans og underholdning, der
inviterer til grin og latterkrampe med venner og
kolleger. I behøver ikke at sætte spørgsmålstegn
ved, om kvaliteten er i orden. I kan læne jer
tilbage, være trygge og nyde øjeblikket, når I
besøger Munkebjerg Hotel.
Julefesterne afholdes kl. 18.00-01.00.
Alle aftner serveres en overdådig, klassisk julebuffet, der løbende bliver fyldt op med både kolde
og varme retter.
Dans hele natten
Roulet er et af landets absolut mest benyttede
dansebands – et topprofessionelt og sammentømret
orkester med et bredt repertoire og mange års
erfaring fra et utal af scener rundt om i Danmark.

Drikkevarer, der frister
•P
 akke 1, ad libitum, kl. 18-21.
Almindelig øl, juleøl, vand samt husets
rød- og hvidvin under spisningen.
Pris pr. kuvert kr. 365,•P
 akke 2, ad libitum, kl. 18-01.
Almindelig øl, juleøl, vand, husets rødog hvidvin hele aftenen.
Pris pr. kuvert kr. 545,•P
 akke 3, ad libitum, kl. 18-01.
Kl. 18-01: Almindelig øl, juleøl, vand, husets
rød- og hvidvin hele aftenen.
Kl. 21-01: Mokaï, Breezers og drinks
efter middagen og resten af aftenen.
Pris pr. kuvert kr. 745,-

5aLive – spiller kun den 3. december
5aLive består af særdeles rutinerede folk. Bandet
langer med synlig spilleglæde groovy og swingende musik ud over scenekanten.
Pris pr. kuvert kr. 665,Inkl. julebuffet, kaffe/te, underholdning
og livemusik, der spiller op til dans.

JULEFEST INKL. DRIKKEVARER
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Julebuffet, underholdning og musik
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Drikkevarepakke 1
Drikkevarepakke 2
Drikkevarepakke 3
Pr. kuvert

•
•
•
665,- 1.030,- 1.210,- 1.410,-

Alle priser er pr. kuvert

ROULET

Datoer

FREDAG DEN 3. DECEMBER
LØRDAG DEN 4. DECEMBER
FREDAG DEN 10. DECEMBER
LØRDAG DEN 11. DECEMBER
FREDAG DEN 17. DECEMBER
LØRDAG DEN 18. DECEMBER

NYD DE LÆKRE OG FARVERIGE COCKTAILS, SOM VORES
BARTENDERE I LOBBYBAREN KAN MIXE TIL JER.

Glæd

jer til Munkebjergs
julebuffet
Vores julebuffet byder på traditionel julemad med lækre hjemmelavede
specialiteter fra vores charcuteri, røgeri, bageri, konditori og køkken.
Vi fylder buffeten op løbende, så alle retter hele tiden er friske.
Fisk
Marinerede sild med karrysalat
Kryddersild med løg og kapers
Stegte sild i lage
Sildesalat med kapers, dild, purløg og syltede agurker
Sild med æble og rødbede
Hjemmerøget laks med flødestuvet spinat
Rejer med citron og mayonnaise
Hvidløgsmarinerede scampirejer med urter
Gravet laks med sennepsdressing
Varmrøget laks med hasselnødder
Rødspættefilet med citronbåde og remoulade
Koldt og varmt
Hjemmelavet julepaté
Sylte med sennep og rødbeder
Lun, hjemmelavet leverpostej med bacon og champignoner
Honningglaseret skinke med grønlangkål
Velhængt oksehøjreb med bearnaisesauce og flødekartofler
Landskinke med røræg
Andesteg med brunede kartofler og rødkål
Sprød ribbenssteg med rødkål
Blodpølse med sirup
Æbleflæsk
Hjemmelavet medisterpølse med julekål og kanelsukker
Blandede salater
Ost og dessert
Udvalg af oste med syltede nødder og kiks
Frugtsalat med chokolade
Risalamande med lun kirsebærsauce
Figner og dadler
Nødder og friske frugter
Hjemmelavet honningkage
Konditorens julekonfekt
Alle priser er pr. kuvert

ER I FLERE END 40 PERSONER,
OG ØNSKER I AT SPISE FOR JER
SELV, ER DET FRA FREDAG DEN
26. NOVEMBER MULIGT AT FÅ
JULEBUFFETEN SERVERET I JERES
EGET, HYGGELIGE LOKALE.
PRIS PR. KUVERT 450,INKL. KAFFE/TE. EKSKL.
LARS HJORTSHØJ OG MUSIK.

Nyd

nærværet med hinanden
og den uforstyrrede
snak i eget lokale.
I KAN OGSÅ HOLDE JULEFESTER I EGET LOKALE UDEN MUSIK,
DANS OG UNDERHOLDNING. I BEHØVER IKKE AT VÆRE MERE
END SEKS PERSONER FOR AT FÅ EN JULEANRETNING.
BOOK PÅ TELEFON 76 42 85 00.

Julediner
Saltet laks med æggecreme, rævesauce,
sprøde toast melba og rød endivie
Sprængt svinebryst med syltet rødbede,
morkel, kvæde og enebærsauce
Andebryst med rødkålspuré, confiterede
kartofler, grønkål og tyttebærsauce
Ostebræt med tre slags ost, bagt figen,
sprød brioche og knækbrød
Nøddetærte med mazarin og kanel,
brændt mandelcrumble, kanelgrene
og mandarinsorbet
3-rettersmenu kr. 395,4-rettersmenu kr. 415,5-rettersmenu kr. 475,Serveres alle dage fra fredag den 26. november.

Juleanretning
Marinerede sild med karrysalat
Stegte sild med peberrod og løg
Paneret fiskefilet med remoulade og citron
Hjemmerøget laks med røræg og purløg
Slagterens sylte med sennep og rødbeder
Æbleflæsk med hjemmerøget bacon
Lun, hjemmelavet leverpostej med svampe og bacon
Sprødstegt and med rødkål
Hjemmelavet medisterpølse med to slags julekål
Små frikadeller
Ribbenssteg med rødkål
To slags ost med rødvinssyltede nødder
Risalamande med lun kirsebærsauce
Pris pr. kuvert kr. 350,Minimum seks kuverter
Serveres alle dage fra fredag den 26. november.

Sov godt

LAD BILEN STÅ, OG TAG EN
OVERNATNING EFTER JULEFESTEN

En overnatning inkluderer morgenmad og fri adgang til
Fit & Relax med pool og spa. Her kan du næste morgen
slappe af indtil kl. 11.00, hvor der er check-out.
I forbindelse med julefest er prisen på en overnatning:
Kr. 600,- pr. person i delt dobbeltværelse
Kr. 995,- for enkeltværelse

Gourmetoplevelsen
Treetop løfter ganske enkelt gastronomi til nye højder og leverer en af de
bedste restaurantoplevelser i Danmark.
Nyd gourmetjulemenuen
I Treetop Restauranten kan du i december
nyde en gourmetjulemenu, der pirrer alle
sanser og skaber den unikke helhedsoplevelse.
Vores dygtige køkken sammensætter julemenuen efter årstidens råvarer.
5-rettersmenu 695,-, inkl. vinmenu 1.390,7-rettersmenu 895,-, inkl. vinmenu 1.790,Helheden 2.500,20 serveringer, vinmenu, kolbekaffe og sødt
Alle Treetop-menuer er inkl. champagne
og appetizers inden middagen.

Tøv ikke med
at kontakte os,
hvis der er
spørgsmål, der
melder sig i forhold
til afholdelse af
netop jeres julefest.

KONTAKT OS:
MUNKEBJERGVEJ 125
DK-7100 VEJLE
T: +45 76 42 85 00
INFO@MUNKEBJERG.DK
SE MERE OM JULEFESTER:
MUNKEBJERG.DK

Juni 2021

Telefon
76 42 85 00

