
JULEMENU 2020

Vi ønsker alle vores gæster en glædelig jul.

De varmeste julehilsner 
Nyhavns Færgekro

Nyhavns Færgekro er smukt beliggende i Nyhavn i hjertet af København.

Med udsigt til havnen og de gamle smukke skibe har vi
nogle af de mest charmerende selskabslokaler i Nyhavn.

Vi har plads til 200 gæster og mestrer alle typer af arrangementer.

Vi ser frem til at byde jer velkommen!



SERVERES VED BORDENE AD 3 OMGANGE.

FØRSTE SERVERING 

Sildebord 
Smag syv forskellige specialiteter: Julesild, Karrysild, sennepssild, kronesild, løgsild,  

matjessild og stegte sild. Hertil rødløg, purløg, løg, kapers, radiser og rugbrød.

Røget laks med kapers- og rødløgsvinaigrette og vesterhavsost.
Smørstegt fiskefilet med remoulade og citron.

Gravad laks med hovmestersauce.
Æg og rejer med mayonnaise.

Tilkøb: Røget ål med æggestand og purløg +110 kr.

ANDEN SERVERING

Frikadeller med rødkål.
Sennepsglaseret skinke med grønlangkål.

Ribbensteg med sprød svær og rødkål.
Andesteg med rødkål, æbler og svesker samt andesauce og brunede kartofler.  

Lun leverpostej med bacon og svampe.  
Stegte kartofler.

TREDJE SERVERING 

3 slags oste med kompot og brød.
Risalamande med lun kirsebærsauce.

Julebordet serveres med landbrød og rugbrød.  
Hertil kærnet smør og hjemmelavet fedt.

PRIS PER PERSON 395 KR. 

JULEFROKOST-DRIKKEPAKKE 350 KR.

Ved forudbestilling til minimum 10 personer.
2,5 timers ad libitum af husets vin, Carlsberg, sodavand, vand og kaffe  

samt en flaske julebrændevin per 10 personer.

Vi tager forbehold for ændringer i menu og pris.  
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NYHAVNS FÆRGEKROS JULEFROKOST
Serveres både til frokost og aften. Minimum 4 personer.



FORRET 

Røget laks med rødløgs- og kapersvinaigrette friske krydderurter  
og Vesterhavsost. Hertil brød og smør. 

HOVEDRET 

Nyhavns Færgekros juleand: Confiteret andelår og andebryst, serveres  
med æbler, svesker, rødkål andeskysauce og brunede kartofler.  

DESSERT 

Risalamande – den klassiske juledessert med hakkede mandler  
serveret med lun kirsebærsauce tilsmagt portvin.  

Der er en mandelgave til den heldige.

PRIS PER PERSON 355 KR 
-  

Vi tager forbehold for ændringer i menu og pris. 
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NYHAVNS FÆRGEKROS  
3  RETTERS JULEMENU


