
Musik | Dans | Andreas Bo
Masser af  lækker julemad

Invitation tilÅrets julefest



Derfor skal 
I glæde jer til 
Andreas Bo

Andreas er ikke kun en af  landets sjoveste komikere, han er komik-
kens svar på en kamæleon. Andreas har et konstant ønske om at bringe 
komikken i al almindelighed i nye retninger. Han bevarer stilen enkel og 
ualmindelig tempofyldt og med en sublim evne til at gengive typer.

Dette kunne bl.a. opleves, da Andreas i efteråret 2016 havde hoved-
rollen som Dirch Passer i den musikalske komedie “Dirch” i forbindelse 
med Dirch Passers 90-årsfødselsdag.

Mød parodimesteren til julefesterne på Munkebjerg Hotel 
den 2., 3., 9., 10., 16. og 17. december 2022.

Sjove julefester



Datoer
JULEFEST INKL. DRIKKEVARER 1 2 3 4

Julebuffet, underholdning og musik • • • •

Drikkevarepakke 1 •

Drikkevarepakke 2 •

Drikkevarepakke 3 •

Pr. kuvert 695,- 1.115,- 1.290,- 1.490,-

Læn jer tilbage, og nyd festlighederne 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 kan læne jer tilbage 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.

5aLive – spiller kun den 2. december
5aLive består af særdeles rutinerede folk. Bandet 
langer med synlig spilleglæde groovy og swingende 
musik ud over scenekanten.

Pris pr. kuvert kr. 695,-
Inkl. julebuffet, kaffe/te, underholdning
og livemusik, der spiller op til dans.
Drikkevarer, der frister
•  Pakke 1, ad libitum, kl. 18-21.  

Almindelig øl, juleøl, vand samt husets  
rød- og hvidvin under spisningen.  
Pris pr. kuvert kr. 420,-

•  Pakke 2, ad libitum, kl. 18-01. 
Almindelig øl, juleøl, vand, husets rød-  
og hvidvin hele aftenen.  
Pris pr. kuvert kr. 595,-

•  Pakke 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. 795,-

FREDAG DEN 2. DECEMBER
LØRDAG DEN 3. DECEMBER 
FREDAG DEN 9. DECEMBER
LØRDAG DEN 10. DECEMBER 
FREDAG DEN 16. DECEMBER
LØRDAG DEN 17. DECEMBER

Munkebjergs julefester



Er I flere end 40 personer, og ønsker I 
at spise for jer selv, er det fra fredag den 
25. november muligt at få julebuffeten 
serveret i jeres eget, hyggelige lokale. 

Pris pr. kuvert 498,- 
Inkl. kaffe/te. 
Ekskl. Andreas Bo og musik.

Vores julebuffet byder på traditionel julemad med lækre hjemmelavede 
specialiteter fra vores charcuteri, røgeri, bageri, konditori og køkken. 

Fisk og skaldyr
Marinerede sildefileter med karrysalat
Kryddersild med rødløg og salte kapers
Rugmelsstegte sild i eddikelage med peberrod og løg
Hjemmerøget laksefilet med flødestuvet spinat
Grønlandske rejer med citron og mayonnaise
Hvidløgsmarinerede scampirejer med urter og lime
Dildgravet laks med sennepsdressing og surbrød
Varmrøget laks fra egen røgeovn med hasselnødder og honning
Rødspættefilet med citronbåde og remoulade

Koldt og varmt
Hjemmelavet julepaté med cornichoner
Slagterens sylte med sennep og ingefærsyltede rødbeder
Lun, hjemmelavet leverpostej med sprød bacon og stegte svampe
Helstegt, langtidsstegt og rødvinsglaseret benskinke med grønlangkål
Velhængt oksehøjreb med bearnaisesauce og klassiske flødekartofler
Mør andesteg med sukkerbrunede kartofler
Sprød ribbenssteg med julerødkål
Blodpølse med mørk sirup og kanelsukker
Æbleflæsk med pebersaltet flæsk
Hjemmelavet julemedister med julekål og kanelsukker
Juleinspirerede salater

Ost og dessert
Udvalg af lokale oste med syltede nødder, oliven og hjemmebagte kiks
Frugtsalat med chokoladebrud
Risalamande med lun kirsebærsauce
Figner, dadler og frisk frugt
Hjemmelavet honningkage
Konditorens kranskagekonfekt

Brødet
Rugbrød fra eget bageri og rugboller med knust rødbede
Surdejsbrød fra vores stenovn og surbrød med kommen
Munkebjergs signaturbrød og valnøddebrød med figner                  

En julebuffet, I vil elske. 



Rolige julefester

Julemenu
Jomfruhummer – torsk – vaffel – dild – kaviar

Svinekæbe – havreotto – grønkål – 
fyrrenåle – sprød svær

Krondyrfilet – skovens svampe – 
Williams-pære i variation – Chasseur Sauce

Fourme d’Ambert – sønderjyske 
”goed raj” – abrikos – macadamianød

Ris bavarois – hvid ckokolade – 
kirsebær – chokoladerødder 

3-rettersmenu kr. 428,-
4-rettersmenu kr. 488,-
5-rettersmenu kr. 548,-
Serveres alle dage fra fredag den 25. november

.

Juleanretning
Marineret sildefilet med karrysalat
Stegte sild med peberrod og løg
Paneret fiskefilet med rørt remoulade og citron
Hjemmerøget laksefilet med røræg og purløg
Slagterens sylte med sennep og ingefærsyltede rødbeder
Æbleflæsk med hjemmerøget peberflæsk
Lun, hjemmelavet leverpostej med stegte svampe og bacon
Glaseret andebryst med stegt grønkål
Hjemmelavet medisterpølse med julekål
Ribbenssteg med julerødkål
To slags lokale oste med rødvinssyltede nødder
Risalamande med lun kirsebærsauce

Pris pr. kuvert kr. 398,-
Minimum seks kuverter

Serveres alle dage fra fredag den 25. november.

Nyd nærværet 
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.

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. 650,- pr. person i delt dobbeltværelse
Kr. 1.100,- for enkeltværelse

Sov godt



Gourmetjulefester
Treetops køkken er lyst, let 
og dynamisk. Missionen er at 
frembringe måltider, der inddrager 
alle sanser.

Restauranten tager udgangspunkt i at frem-
hæve det vidunderlige i vores lokale råvarer, 
og hvad resten af verden har at byde på. Smag, 
udseende, farve og duft sættes i højsædet for 
at intensivere spiseoplevelsen.

Indblik, 7 retter kr. 950,- 
Indblik inkl. vinmenu kr. 1.900,-

Helheden kr. 2.700,-
20 serveringer, vinmenu, kolbekaffe og sødt.

Alle Treetop-menuer er inkl. champagne 
og appetizers inden middagen.



for booking eller 
spørgsmål i forbindelse 
med jeres julefest.

MUNKEBJERGVEJ 125
DK-7100 VEJLE

T: +45 76 42 85 00
INFO@MUNKEBJERG.DK

SE MERE OM JULEFESTER:
MUNKEBJERG.DK
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Kontakt os


