Julefrokost
H.C. Andersen flettede
det første julehjerte i
1860’erne

2022

Med ægte
julestemning
Inviter familie, venner eller kolleger til
en hyggelig dag eller aften i historiske rammer.
Der er garanti for ægte julestemning og julepynt
i de brostensbelagte gader og historiske huse,
når du booker ét af Den Gamle Bys
mange stemningsfulde lokaler.

Gæster nyder juleudstilling og
-musik foran Pouls Radio i
1974-kvarteret

Køkkenpigen i Købmandsgården forbereder
klejner, der koges i svinefedt
over åben ild.

I Den Gamle By laver vi moderne mad
med udgangspunkt
i danske madtraditioner og
med inspiration fra historiske kogebøger.
Vores bagere leverer hver dag friskbagt brød og kager
efter de samme opskrifter og faglige stolthed,
som de gamle bagermestre.
Den Gamle Bys kokke
salter, røger og sylter selv ud fra sæsonen.
Urter, frugt og gamle grøntsagssorter
høstes i vores haver.

Julemenu

Fem serveringer
Hybenkradser & sprøde svær
En krydret cocktail med hybenkradser, solbær og cava
Flæskesvær med enebær og salvie

FO R R E T
Færøsk laks
Gravad med urter fra haven, med julesalat,
syltede æbler, grønkål og citron
Serveres med surdejsbrød og urtesmør
Jul er oprindelig en fejring af solhverv,
i dag af Kristi fødsel.
I begge højtider er spillet mellem
lys og mørke centralt.

Hyben
kradser

Hybenkradser er en dram fra 1500tallet lavet på rødvin, cognac og krydderier
som kanel, ingefær, kardemomme og nelliker.
En af de mange krydrede juledrikke
som går forud for gløggen.
De importerede krydderier var en
måde at vise velstand på.

H OVE D R E T
Gårdand
Letsaltet andebryst & sprød croquette af andelår
med grillede rosenkål, selleripuré & syltede tyttebær,
Pommes Anna & kardemommesauce
Vi laver med glæde Sæsonens Fisk eller Vegetarisk
i stedet for Gårdand hvis det ønskes

D E SSE RT
Honningkage
med kandiseret appelsin & kanel, vanilje mousse,
brændte mandler & søde kirsebær

K A FFE / TE

&

SØ DT

Friskbrygget økologisk Den Gamle Bys kaffe /
Den Gamle Bys Julete og én stor vaniljekrans
med hakkede mandler bagt efter opskrift fra 1857.

VI NM E NU
1 glas hvidvin, 2 glas rødvin og 1 glas dessertvin
Alkoholfri drikkevaremenu tilbydes også.
Pr. person 695 kr.

Julebuffet
Velkomstdrik & snack
En krydret cocktail med hybenkradser, solbær og cava.
Sprøde flæskesvær med enebær og salvie.

Stegt marineret Sild
Kapers, løg & peberrod.

Æg & Rejer
Smilende æg med håndpillede rejer, dild & citron.

Færøsk laks
Hængepilen i vinterklæder,
Algade 1864

Gravad med akvavit og løvstikke,
dertil rævesauce med syltede sennepsfrø
Den Gamle Bys friskbagte rugbrød & franskbrød
med krydderfedt & urtesmør.

Langtidsstegt Andelår
med lun rødkål, syltede tyttebær & kryddersauce.
Serveres med hvide kartofler & brunede kartofler

Den Gamle Bys Julemedister
med syltet sortkål & Den Gamle Bys sennep

Knoldselleri
Saltbagt med rødgran vendt med persille & hasselnødder

Julesalat
rosenkål, rødbede & syltede æbler, sprøde linser & urtevinaigrette

Ris a la mande
med vanilje fra Comorerne og brændte mandler,
kirsebærsauce med A.H Riise rom & farin

Fortsættes næste side

Julebuffet
Vinmenu
1 glas hvidvin, 2 glas rødvin og 1 glas dessertvin.
Alkoholfri drikkevaremenu tilbydes også.

Kaffe / te & sødt
Friskbrygget økologisk Den Gamle By Kaffe /
Den Gamle Bys Julete og
én stor vaniljekrans med hakkede mandler
bagt efter opskrift fra 1857.
Pr. person 725 kr.
Familien Lehmann, født i Holsten, tog den tyske skik
med juletræ med sig til København 1813.
Folk stillede stiger op
for at kigge ind af vinduerne.

Vil du
vide mere?

Hør om de mange muligheder
på tlf. 41 85 08 44 /
booking@dengamleby.dk

Uden drikkevarer og uden kaffe
Pr. person 395 kr.
Skal bestilles til minimum 25 personer

Tilkøb
Gæstgivergårdens ribbensteg
med sprød svær & sylt fra kælderen

55 kr.
Rødspættefilet
med citron, dild & remoulade

45 kr.
Tarteletter
med cremet høns i asparges og sprødt grønkål

40 kr.
Ris a la mande
med vanilje fra Comorerne og brændte mandler,
kirsebærsauce med A.H Riise rom & farin

42 kr.

Juleplatte
Gravad færøsk laks
Med syltede grønne tomater og rævesovs
efter kokkens egen opskrift.

Glarmestersild
Med grønt og urter fra Den Gamle Bys haver.

Saltet gåsebryst
Marineret med appelsin, kardemomme
og honning fra egne bistader.
I Peter Fabers julesang „Sikken voldsom
trængsel og alarm” fra 1848
nævnes „Gåsestegen er
til bag’ren sendt”

Julemaden

Hos bagerne var juleaftensdag
årets travleste dag. Køkkenpigerne fra
byens borgerhjem kom med hver deres
gåsesteg, der blev stegt i bagerens ovn.
For at holde styr på gæssene satte
bageren et halvt spillekort i stegen
og gav køkkenpigen den anden
halvdel med tilbage.

Tilkøb
ris a la mande

Ris a la mande med ægte
vanilje fra Comorerne. Hertil kirsebærsauce smagt til med rom og farin
samt brændte mandler.
Pr. person 42 kr.

Sylte
Af Griseskank og kæber med humle,
sennep & karse.

Julemedister
Med timian, æble og ølmask
fra Den Gamle Bys Julebryg.

Gammel knas
fra Arla Unika med frugtkompot.
Hele herligheden serveres med vort eget rugbrød,
franskbrød og knækbrød. Hertil krydderfedt og smør.
Pr. person 185 kr.

Anretningen tilbydes inkl. én Den Gamle Bys Mørke øl
eller én kildevand eller én sodavand samt
økologisk Den Gamle Bys Kaffe/te med en
stor vaniljekrans bagt med hakkede mandler.
Pr. person 250 kr.
+ Den Gamle Bys julesnaps 30 kr.

