
Bestil hurtigt og nemt på  
www.kokkensbuffet.dk 
eller ring på tlf. 7230 2005

Bestil levering lige 
til døren fra vores 

Landsdækkende 
Diner Transportable.
 - Det skal være let 

at holde en fest.Bestil på Tlf. 72302005 eller 
www.kokkensbuffet.dk

Du kan her bestille en rigtig lækker Dansk julefrokost, du får alle 11 for-
skellige julefrokost retter. De fleste julefrokostretter er anrettet i skåle 
og på fade, klar til et veldækket bord, der er kun få forberedelser, som 
gør det nemt at samle både kollegaer, familie og venner til en rigtig hy-
ggelig traditionel dansk julefrokost. kr. 199 pr. kuv.  (norm. pris  255,-
) Minimum 10 kuv.   Du kan tilkøbe brød og smør fra kun 15,- pr. kuv.

Bestil på Tlf. 72302005 - kokkensbuffet.dk

Dansk Luksus julefrokost 2018
Alle 11 forskellige frokost dele
* Hvide sild anrettet på fad hertil hjemmelavet karrysalat.
* Fiskefilet hertil hjemmelavet agurke tartarsauce.
* Kolde rejer med frisk salat, asparges og porre m. dressing anrettet i fad.
* Lakseroulade m. pikantost.Hertil hjemmelavet dilddressing og baguette.
* Juleand hertil hjemmelavet kold kartoffelsalat & brun sauce.
* Ribbensteg med rødkål.
* 2 skiver roastbeef anrettet på fad hertil remoulade & ristede løg.
* Leverpostej på fad pyntet med bacon og champignon.
* Hjemmelavet kold hønsesalat.
* Ostefad med frisk frugt hertil kiks.
* Ris á la mande hertil kirsebærsauce.

Julefrokost ud af huset

Kr.   199,- pr. kuv.

HUSK ! 

FLERE GODE TILBUD PÅ 
 WWW.KOKKENSBUFFET.DK

KOKKENS BUFFET 
JULEKATALOG
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Vi holder å
bent 1. og 2. ju

led
ag



Vores frokostretter 
er anrettet i skåle og på 

fade, klar til et veldækket bord, 
der er kun meget få forbere-
delser, som gør det nemt at 

samle både familie og venner til 
en rigtig hyggelig dansk julefro-
kost. Julefrokosten leveres uden 

brød og smør. 
Vi har åbent i hele juleferien.

Tlf. 72302005 - kokkensbuffet.dk
Minimum 10 kuveter

8 x julefrokost dele kr. 145,- pr. kuv.
* Hvide sild med hjemmelavet karrysalat. 
* Røget laks med asparges og myntecreme.
* Æg med pynte rejer og tomat er anrettet på fad.  
* Leverpostej med bacon og champinon.
* 2 stk.tarteletter med høns i asparges (lunes) 
* Mørbradbøf i sauce a la creme anrettet i fad (lunes)  
* Brownie med valnødder, hertil Jordbær i purè og   
   creme fraiche som leveres i skåle. 
* 2 slags ost med oliven og vindruer på fad.  
   Hertil kiks.

Luksus Julefrokost

Vælg ekstra tilbehør
Frit valg pr. kuv. kr. 15,-
Krydder sild.
Æbleflæsk med baconterninger.
½ æg med rejer.
Rugbrød, franskbrød og smør.

Vælg ekstra tilbehør
Frit valg pr. kuv. kr. 25,-
Oste anretning m. 3 slags Ost.
Mørbradbøf med bløde løg i sauce.
Juleand med rødkål.
Blodpølse m. sirup, æblemos.

Julefrokost Buffet - Julefrokost ud af huset
Du kan vælge frit mellem alle vores traditionelle julefrokostretter. 
Julefrokosten leveres uden brød og smør. Fra kr. 105,- pr. kuv.

Priser fra kun kr. 15,- pr. del. Min. 7 dele.

Fra  105
,- pr. kuv.

Sammensæt selv min. 7 dele fra julebuffet
FRIT VALG (kr. 15,- pr. del)
Cremefraiche sild med hvidløg anrettet i skål, klar til bord. 
Hvide sild hertil hjemmelavet karrysalat og løgringe. 
Karrysild anrettet klar til bord pyntet af med kapers. 
Krydder sild anrettet i skål og pyntet klar til bord. 
Sild i sennepsmarinade anrettet i skål og klar til bord. 
2 skiver flæskestegspålæg anrettet på fad hertil rødkål.
2 skiver rullepølse med hjemmelavet Italiensk salat anrettet på fad.
Dyrlægens natmad anrettet på fad med saltkød, leverpostej, sky og løg. 
Krydret kyllingelår hertil agurkesalat.
Leverpostej pyntet med champignon og bacon (kan lunes).
Paneret fiskefilet hertil remoulade og citronbåde. (lun ret)
½ æg hertil rejer til pynt anrettet på fad hertil mayonnaise.
Æbleflæsk med bacon anrettet i skål. 

FRIT VALG (kr. 19,- pr. del)
Medister. (lun ret)
Mini frikadeller. (lun ret)
Ribbensteg. (hel steg - lun ret)
Sylte anrettet på fad hertil rødbeder og sennep. 
Ris a la mande med kirsebærsauce. 
Rejer anrettet i skål hertil mayonnaise og citronbåde. 

FRIT VALG (kr. 25,- pr. del)
Glaseret juleskinke. (hel steg - lun ret)
2 skiver roastbeef anrettet på fad hertil remoulade og ristede løg. 
Lakseroulade med pikantost anrettet på fad. Hertil hjemmelavet dressing. 
2 stk. Luksus Tarteletter med hjemmelavet høns i asparges. 
Blodpølse med sirup, sukker og æblemos. 
Juleand. (lun ret) 
Mørbradbøf med bløde løg i sauce. 
Stegt porchetta med friske urter & middelhavssalt. (hel steg - lun ret)
Skive af røget laks på fad, hertil sennepsdressing. 
Stegte sild anrettet i fad pyntet med løg. 
Hjemmelavet frugtsalat anrettet i skål. 
Osteanretning 3 slags slags oste. Hertil kiks og vindruer. 

Diner Transportable
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HUSK ! 

FLERE GODE TILBUD PÅ 
 WWW.KOKKENSBUFFET.DK

Husk rø
dkål til d

e lune retter 

kr. 6,- pr. kuv.

Husk grønlangkål  
kr. 10,- pr. kuv.
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Tilkøb



7 x julefrokost dele kr. 127,- pr. kuv.
* HVIDE SILD hertil karrysalat og løgringe
* ½ ÆG hertil rejer til pynt anrettet på fad.
* PANERET FISKEFILET hertil remoulade 
* SYLTE anrettet på fad hertil rødbeder og sennep.
* RIBBENSTEG hertil rødkål.
* GLASERET JULESKINKE med grønlangkål.
* RIS a la mande hertil kirsebærsauce.

Traditionel Julefrokost

7 x julefrokost dele kr. 119,- pr. kuv.

* KOKKENS JULEFROKOST PLATTE: Hvide sild og 
pynt, æg og rejer, Røget laks med røræg, Flæsk-
estegspålæg og rødkål, Roastbeef i skiver med pynt, 
Dyrlægens natmad, 2 slags ost.

Den kan med fordel bruges til en julefrokost hvor der 
ikke er mulighed for håndtering eller opvask. Bestil 
portionsanrettet Julefrokost platte på engangfad/
tallerken.

Julefrokost-Platte
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Julefrokost ud af huset

       127,- pr. kuv.

       109,- pr. kuv.

Julefrokost Tilbud
Alle 6 dele Julefrokost kr. 109,- pr. kuv.
* Hvide sild med hjemmelavet karrysalat
* Pålægsfad med 4 slags pålæg pyntet på fad med tilbehør.
* Fiskefilet med remoulade og citron
* Leverpostej anrettet på fad med tilbehør.
* Ribbensteg med rødkål
* Ris á la mande med kirsebærsauce

Vi holder åbent 1. og 2. juledag

Julefrokost ud af huset

Fra  119,- pr. kuv.

7 x julefrokost dele kr. 89,- pr. kuv.

* Stegt porchetta med friske urter & middelhavssalt.
* Letrøget skinke.
* Kalkunbryst stegt med citron, salt og peber.
* Hjemmelavet brun sauce.
* Hjemmelavet klassisk kold kartoffelsalat.
* Små kartofler med peberfrugt og løg.
* Rødkål anrettet i skål.

Julefrokost-Buffet

89,-   pr. kuv.



Menu kun kr. 199,- pr. kuv.
* FORRET: Lakseroulade med pikantost PORTIONS 
   anrettet på asiet. Hertil Brød.
* MORTENS AFTEN MENU: Stegt And (Hovedret). 
   Hertil hjemmelavet brun sauce, Små smørbagte 
   kartofler (Hovedret), Rødkål, Waldorfsalat, ribsgele. 
   Franske Kartofler.
* DESSERT: Små tapas æbletrifli i portionsglas

3-retter fra 6 kuv.

Menu kun kr. 149,- pr. kuv.
* Færdigstegt andebryst.
* Færdigstegt Svinekam med sprød svær.
* Brune kartofler (kartofler, sukker og smør).
* Hvide kartofler (forkogte).
* Hjemmelavet brun sauce.
* Rødkål.
* Ribsgelé.
* Hjemmelavet waldorfsalat.
* Franske kartofler.
* Ris á la mande hertil kirsebærsauce.

2-retter fra 5 kuv.

Menu kun kr. 135,- pr. kuv.
* Kokkens lakseroulade med pikantost anrettet på fad 
   pyntet med kaviar og cherry tomat. Hertil dilddres-
   sing og Rustik baguette.
* Kokkens færdigstegt andesteg hertil brune- og 
   hvide kartofler, ribsgele, rødkål og hjemmelavet 
   brun flødesauce.
* Kokkens mini æbletrifli anrettet i skål.

  (kræver lidt håndtering i eget køkken)

3-retter fra 10 kuv.

Mortens aften menu 

199,- pr. kuv.

Mortens aften menu 

135,- pr. kuv.

Juleaften menu 

149,- pr. kuv.

Vi laver alle forberedelserne og leverer hele  
julemenuen den 23. december mellem kl. 10:00 - 18:00, som nemt og hurtigt 
tilberedes på under 1 time juleaften.


