
Skønt julebord i hjertet  
af Flensborg

+49 461 160680 | event@hotel-hafen-flensburg.de | www.hotel-hafen-flensburg.de 

BUFFET | FORSLAG 2

Salatbuffet med forskellige toppings, dressing og baguette
Vinterantipasti af pastinak, gulerod og selleri med urter
Krebsalat med paprikakrem fraîche og dild
Gåse- og abrikosterræn med rå marineret rødkål og lammesalat
Bruxelles spirer salat med granatæble og bagt camembert
Røde vin matjes med agurk

Salsify fløde suppe med bacon croutons

Stegt oksesadel med glaseret pastinak og kartoffel- og æblegratiner
Stegt fjordørred med savoykål a la creme og trufflet potetmos og 
selleri
Falafel med vanilje baby gulerødder og rosmarin polenta snit

Bagt æble med vaniljesaus
Kanelmousse i butterdej med ristede pistacienødder
Kaiserschmarn med rom rosiner

BUFFET | FORSLAG 1 

Salatbuffet med forskellige toppings, dressing og baguette
Stort røget fiskefad med laks, hellefisk, makrel i honning-
sennepsaus, peberrod, pumpernickel
Lyserødt stegt andebryst med rå marineret kål og syltede 
appelsiner
Pink ristet kalvekød kogt filet med grøn sauce
Gedeostpose på Babyleaf

Rødbeder suppe med ristede mandler

Goose ben med æble rød kål og kartoffel dumplings
Stegt laksefilet med kartoffelrisotto
Kartoffelgnocchi-pande med svampe, græskar, mandler, tranebær 
og gedost

Pepperkage parfait med syltede port pære
Bagt æble terte med vaniljesaus
Mørk chokolade nougat creme brulee med kanelkirsebær

Fejr din julebord i en historisk atmosfære med et dekoreret rum, en julebuffet, en drinkpakke og en 
stempelreception i gården til € 79,00 pr. Person.
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MENU | FORSLAG 2 

Æble- og selleri-suppe  
med ristet pumpernikkel og krydderolie

Langtidsstegt gåselår  
med æblerødkål og kartoffelknödel

Lun chokoladekage 
ed honningkageparfait og krydret orangekompot

MENU | FORSLAG 1

Røget andebryst 
med marineret feldsalat og tyttebær

Oksekød  
med mos af kartofler og løg samt skorzonerrod i fløde

Tre slags stegte æbler

Fejr din julebord i en historisk atmosfære med et dekoreret rum, en julebuffet, en drinkpakke og en 
stempelreception i gården til € 79,00 pr. Person.


