Julearrangementer
2021
H.C. Andersen flettede
det første julehjerte i
1860’erne

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.

Vi tilbyder forskellige pakker, der kan
tilpasses dine behov i form af historiske
fortællinger, mad og drikke mv.
Vores kokke benytter primært danske råvarer
og tilbereder maden fra bunden med
urter fra Den Gamle Bys historiske haver.
Kager og brød er friskbagte
fra museets eget bageri.

Julemenu
Velkomstdrik & snack
En krydret cocktail af hybenkradser og solbærsirup
med mousserende vin. Flæskesvær med enebær og salvie samt
sprødt rugbrød med urtemayonnaise.

FO R R E T
Færøsk laks
Gravad med farin og urter, syltede sennepsfrø,
brændevin og æbler fra Den Gamle Bys haver.

Sild
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.

Stegt sild i marinade af eddike med krydderier, solbær, løg og kapers.

Rejer
Håndpillede rejer i sprød butterdej, urter og urtemayonnaise.
Den Gamle Bys rugbrød og sødmælksfranskbrød
samt rørt smør og krydderfedt med æbler og urter.

H OVE D R E T
Juleand
Letsaltet andebryst og sprødstegt lår.
Sprød kartoffel i lag med smør og rosmarin, grønkål
fra Samsø, karamelliserede løg, tyttebær og kryddersauce.

D E SSE RT
Ris a la mande

Tilkøb
mandelgave

fx Biskop-sæt fra Museumsbutikken.
Biskop er en varm rødvinspunch fra
1700-tallet med smag af pomerans.
Pr. stk. 129 kr.

Ris a la mande med vanilje fra Komodo. Hertil kirsebærsauce
smagt til med rom og farin samt brændte mandler.

K A FFE / TE

&

SØ DT

Friskbrygget økologisk Den Gamle By 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 af hybenkradser og solbærsirup
med mousserende vin. Flæskesvær med enebær og salvie samt
sprødt rugbrød med urtemayonnaise.

Gravad laks
Syltede grønne tomater, dild og rævesovs.

Glarmestersild
Med grøntsager og urter fra Den Gamle Bys haver.

Rejer
Håndpillede rejer med æg, urtemayonnaise og tomat.
Hængepilen i vinterklæder,
Algade 1864

Hertil brød fra Den Gamle Bys bageri samt rørt smør og kokkens krydderfedt.

Confiteret andelår
Hvide og brunede kartofler, lun rødkål og tyttebær.

Julemedister
Med øl mask og krydderier, syltet sortkål og Den Gamle Bys sennep.

Julesalat
Råmarineret grønkål med syltede æbler, ristede hasselnødder og urter.

Ris a la mande
Ris a la mande med vanilje fra Komodo. Hertil kirsebærsauce
smagt til med rom og farin samt brændte mandler.

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.

VI NM E NU
1 glas hvidvin, 2 glas rødvin og 1 glas dessertvin.
Alkoholfri drikkevaremenu tilbydes også.
Pr. person 725 kr.
Uden velkomstdrik & snack, drikkevaremenu, kaffe / te og vaniljekrans
pr. person 385 kr.

Juleplatte
Urtesaltet laks
Med akvavit, syltede grønne tomater, dild og rævesovs.

Glarmestersild
Med grønt og urter fra Den Gamle Bys haver.

Gåsebryst
Gravad med appelsin, kardemomme
og honning fra egne bistader.

Julemedister

I Peter Fabers julesang „Sikken voldsom
trængsel og alarm” fra 1848
nævnes „Gåsestegen er
til bag’ren sendt”

Af dansk gris med timian, æbler og ølmask
fra brygningen af Den Gamle Bys mørke øl.

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 Komodo. Hertil kirsebærsauce smagt til med rom og farin
samt brændte mandler.
Pr. person 35 kr.

Tilkøb
øl og snaps

1 glas Den Gamle Bys Julebryg /
vand og 1 Den Gamle Bys
Julesnaps.
Pr. person 70 kr.

Havarti
Fra Arla Unika med hybenmarmelade.
Serveres med Den Gamle Bys eget rugbrød,
franskbrød og knækbrød samt rørt smør
og krydderfedt med æbler og urter.
Pr. person 185 kr.

Julens kager
To æbleskiver
Med flormelis og kokkens jordbærmarmelade.

Et honninghjerte og en stor vaniljekrans
Honninghjerter kendes i Danmark fra slutningen af 1700-tallet
og blev senere en typisk gave fra gårdskarlen til køkkenpigen.
Vaniljekransen med hakkede mandler er fra Den Gamle Bys bageri.

Et glas lutendrank
Kryddervin med kardemomme, kanel, ingefær og muskatnød
kendes fra middelalderen og er gløggens forgænger.

Hold dit julearrangement i
fx Laugssalen fra 1931
eller...

Vand
Pr. person 155 kr.

...Bendtsens Pakhus
fra 1650

Tilkøb
kaffe/te

Friskbrygget økologisk
Den Gamle By Kaffe eller
Den Gamle Bys Julete.
Pr. person 45 kr.

Se alle
vores
lokaler

Lidt ekstra
Fortællingen
om Danmarks
første juletræ
(ca. 20 min.)

I åbningstiden 750 kr.
Udenfor åbningstiden og
i weekender 950 kr.

Voucher til
3 æbleskiver m/
tilbehør og gløgg
I boderne på Torvet i åbningstiden.

Den Gamle
By drinks

Gin og tonic lavet på urter fra
Den Gamle Bys haver og/eller
en moderne Flyversjus
af kvædesnaps med citronsodavand
pyntet med blade fra kvædebusk,
salvie og citron.
Én drink 70 kr.
To drinks 120 kr.

Pr. person 85 kr.

Den
Gamle Bys
julesnaps
Pr. glas 35 kr.

Det med småt...
Se vores
julespot
(video)

Vil du
vide mere?

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

Selskabets størrelse

Selskaber skal omfatte min. 20 personer (buffet dog minimum 25 personer).
Børn under 12 år spiser til reduceret pris.
Af hensyn til køkkenets kapacitet skal alle i selskabet vælge den samme menu.
Vi tager selvfølgelig hensyn til allergikere og vegetarer.
Når I har booket et arrangement vil entré til museet
i åbningstiden være
pr. person (over 17 år) 75 kr.
og udenfor åbningstiden
pr. person (over 17 år) 20 kr.
Vi følger Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer i forhold til COVID-19.

