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Julefrokost
PÅ KANTEN
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Der tages forbehold for trykfejl.

n 
Der bliver med garanti mulighed for 
at røre lattermusklerne under årets 
julefrokost i MCH Herning Kongrescen-

ter, for i år er det Jan Gintberg, som er hentet til 
Herning for at levere underholdningen i de to 
store julefrokost-weekender. Dermed fortsætter 
MCH Herning Kongrescenter traditionen med at 
servere komik til gæsterne.
- Gennem de seneste fire år har vi forfulgt øn-
sket om at skabe julefrokoster, hvor vi hvert år 
bestræber os på at vælge kunstnere fra øverste 
hylde, så vi er meget glade for at kunne præsen-
tere netop Jan Gintberg, da vi har haft ham på 
ønskelisten i mange år, fortæller Lone Andrea-
sen, som er eventkoordinator i MCH Herning 
Kongrescenter. 
Og det ønske forstår man godt, for Jan Gintberg 
er en yderst populær komiker, der i de senere 
år er tonet frem på skærmen i eksempelvis tv-
programmet »Gintberg på kanten«. Program-
met førte ham til Snejbjerg, hvor han tog byen 
under kærlig behandling. Gintberg har desuden 
turneret med sit anmelderroste oneman-show, 
der trak fulde huse i kongrescentret.
- To udsolgte forestillinger her i kongrescentret 
i sidste sæson og et festligt besøg i Snejbjerg 
er gode grunde til, at man kan se frem til jule-
frokosten, hvor han er klar til at give fuld gas i 
Herning og tage gæsterne under en »kærlig« 
behandling, siger Lone Andreasen og fortsætter:
- Han er med sine hurtige replikker og sit su-
persjove og uforudsigt skarpe blik i stand til at 
give latterkramper til alle aldersgrupper til vores 
julefrokost. 
Jan Gintberg selv beskriver sit juleshow som et 
show, hvor intet er helligt, og hvor de fleste af 
livets dilemmaer - store som små - tages under 
kærlig behandling.
»Vi vender det meste og lidt til og ender endnu 
mere uoplyste end før. Men mon ikke vi får det 
sjovt? Jeg klæder mig i hvert fald pænt på og 
efter forholdene. Lidt anstændig er man vel!«, 
skriver Jan Gintberg i en beskrivelsen af jule-
showet.

Foruden komikeren indtages scenen af De 
Strandede Hvaler, der leverer den musikalske - 
og dansevenlige - underholdning. Bandet består 
blandt andet af Marcus Winther-John og brød-
rene Lars og Troels Skjærbæk, og de leverer et 
væld af hits fra 60’erne og frem til i dag. 
MCH Herning Kongrescenter inviterer inden 
for til julefrokost fredag og lørdag i den sidste 
weekend i november samt fredag og lørdag i 
den første weekend i december. Arrangemen-
tet henvender sig til såvel privatpersoner som 
virksomheder, og der er mulighed for at vælge 
mellem forskellige »pakker« - afhængigt af, om 
man er interesseret i at få eksempelvis natmad 
eller fri bar med i billetten. 

AF LENE TOKSVIG
toksvig@herningfolkeblad.dk

Jan Gintberg leverer underholdningen, når 
MCH Herning Kongrescenter er vært for ju-
lefrokoster to weekender i træk.   Pr-foto

Populære Jan Gintberg står for underholdningen til årets julefrokost i MCH Herning Kongrescenter
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Tørfisk til julefrokost
 I HERNING

n 
Underholdningen ved årets stribe af jule-
frokoster på Østergaards Hotel i Herning 
er lagt i hænderne på de lune nordjyder i 

gruppen Tørfisk.
Som hvert år er ugerne op til jul travle uger på 
hotellet på Silkeborgvej.
Hotellet lægger ud med den første julefrokostfest 
den sidste fredag og lørdag i november og fort-
sætter de to første fredag-lørdage i december.
Og det bliver igen i år en julefrokost uden kulina-
riske revolutioner, lover hoteldirektør Ove Jørgen-
sen. For det er ikke julefrokostmaden, man skal 
eksperimentere med.
- Man skifter jo heller ikke jule-anden ud med en 
pizza juleaften, bemærker Ove Jørgensen.
Til gengæld lover han, at ingen af hotellets 
julefrokostfestgæster behøver gå sultne i seng. 
Der vil være alt, hvad der hører til et svulmende 

julefrokostbord fra sild i diverse afskygninger til 
leverpostej og and og flæskesteg o.s.v.
Og for at man bliver i stand til at klemme et par 
ekstra delikatesser ned, indlægges der en spise-
pause mellem det kolde og det lune.
Det er dér, Tørfisk går på scenen.
Efter anden spiseafdeling er der levende danse-
musik, så man kan få sig en svingom.  
Tilmeldingerne fra firmaer, foreninger og private 
til hotellets julefrokoster er begyndt at indløbe. 
Der er plads til 250-300 pr. gang, så bliver der 
fuldt hus, vil det sige, at op imod 1800 feststemte 
mennesker skal til julefrokost på Østergaards.
Dertil kommer deltagerne i de øvrige julearrange-
menter, som diverse virksomheder, foreninger m.v. 
selv arrangerer på hotellet.
Så også i år bliver det jul på Østergaards Hotel i 
Herning, garanterer Ove Jørgensen.Tørfisk skal sætte julehumør i deltagerne i julefrokostfesterne på Østergaards Hotel i Herning.   Pr-foto 

Underholder ved seks julefester på Østergaards Hotel

Restaurant Fiasko
FONNESBECHSGADE - 7400 HERNING - TLF. 9710 0310 - WWW.RESTAURANTFIASKO.DK

HUSK
OGSÅ
VORES

POPULÆRE
UD-AF-HUSET

NYTÅRS-MENU
SE MERE

PÅ VORES
HJEMMESIDE

Jul med Gourmet
FORRET DESSERT

SEKUNDÆR HOVEDRET

OSTE ANRETNINGMELLEMRET

AQUAVIT MARINERET SILD
Syltede ingefær - Sprødt rugbrød

Kartoffel salat - Wasabi

SKOVSYRE MOUSSE RIS à L’AMANDE
Mandler - Kirsebær

Glögg

STEGT ANDEBRYST
Sød kartoffel - Rødkål - Tranebær - 

Croquette - Kaffe sauce

VARIATION AF DANSKE OSTE
Sprødt - Sødt - Salt

HELLEFLYNDER
Hvidvins sauce

Rogn - Skalotte løg

FOIEGRAS
Pinjekerner - Kirsebær - Rødbeder

3 Retter  399,- 
4 Retter  489,-
5 Retter  569,-
6 Retter  629,-
7 Retter  659,-

RENSER
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Amerikansk på 
JULEMENUEN

Dansk julemad har tryne på
Juleaften fortrænges grisen mange steder af and, men el-
lers bærer julens mad i høj grad præg af, at vi er et  
landbrugsland med en massiv svineproduktion. 
Når man gennemgår de danske julefrokostmenuer, så er 
grisen i fokus. Fra frikadellerne til medisteren, fra kryd-
derfedtet til rullepølsen, endda indmaden (leverpostej), 
hovedet (sylten) og blodet (blodpølse) serverer vi.
Men: Det er ikke gris det hele. Et godt dansk julefrokost-

bord må også gerne indeholde tarteletter med høns i 
asparges, roastbeef, måske en lammerullepølse, et enkelt 
andelår, og en skive røget laks, eller en smørstegt fiskefilet 
bliver der heller ikke set skævt til. 
Og så må vi naturligvis ikke glemme silden...  den spise 
kommer vi vist ikke udenom, når julefrokost-menuen skal 
planlægges.

n     
- Sidste år forsøgte vi at blande den danske julefrokost 
med steaks - det blev noget rod. Sild og karry på et bord 
med barbequesovs, det var der ingen, der forstod. 

Indehaver af Dirty Ranch Steakhouse i Herning, Lars Nielsen, taler 
lige ud af posen, når han ser tilbage på restaurantens erfarin-
ger om sidste års julefrokoster. Han har taget konsekvensen af 
lærdommen, så i år står julefrokostbuffetten hos Dirty Ranch 
Steakhouse udelukkende på det, restauranten er specialister i - 
amerikansk mad.
- Sidste år var vi en ny restaurant, men nu har vi fået godt fat, 
og vi har masser af stamgæster, så det var en nem beslutning at 
holde det amerikansk, siger Lars Nielsen. 
Godt nok var snakken om æg og rejer oppe at vende igen i år, da 
personalet i restauranten skulle planlægge årets julefrokostud-
gave, men det blev hurtigt fejet af bordet. 
- For mig er det ulogisk, at vi laver om på det, vi - forhåbentlig - 
er kendte for. Det giver ingen mening med karrysalat hos os. Det 
handler om at se skoven for bare træer, og det giver ingen me-
ning at lave andet end barbeque her hos os, fastslår Lars Nielsen. 

Masser af kød på benet
Han har sammensat en amerikansk-inspireret buffet, hvor der 
burde være mulighed for at blive mæt. Menuen står blandt andet 
på marineret svinemørbrad, kartoffelmos med bacon, green 
beans, coleslaw og cheesecake. Desuden lokkes der med lækre 
spareribs. 
- Vi har fået lavet nogle ben, hvor der er så meget kød på, at du 
næsten ikke kan finde benet. Der er altså ikke fjernet kød fra rib-
benene, som man ellers ser det andre steder. Det er den slags, vi 
er gode til her, siger Lars Nielsen.
- Vi køber kød af en kvalitet, vi kan være bekendt, og begynder vi 
at slække på det, bliver kunderne jo skuffede. 
Desuden har han skaffet nogle udskæringer, der i USA er kendt 
under navnet brisket. Det er en amerikansk udskæring af spids-
bryst, som ellers er et sejt stykke kød, da det er en arbejdende 
muskel. Men det er bestemt ikke sejt kød, Dirty Ranch Steakhouse 
serverer.
- Vi giver udskæringen noget røg i ovnen i mange timer og sørger 
for, den hygger sig - det tager mellem seks og 14 timer, før kødet 
er klar, men så får man også et stykke kød, der er fantastisk mørt, 
og som er virkelig smagfuldt, fortæller Lars Nielsen og fortsætter:
- Smagfuld brisket er i Texas ligesom stegt flæsk med persillesovs 
er her i Herning. Det smager rigtig godt, når det er lavet rigtigt - 
inden tilberedningen er kødet sejt som et ondt år, men bagefter 
smager det fantastisk. 
Den lange tilberedningstid er en af årsagerne til, at netop dette 
stykke kød ikke er noget, der er på det normale menukort.
- Det er jo ikke en steg, der »bare« skal i ovnen. Det er en lang 

proces at tilberede det ordentligt, så her tilbyder vi noget, der ikke 
kan fås mange andre steder. 

Kvalitet-drinks på menuen
Der skal naturligvis lidt drikkevarer til en julefrokost, og her satser 
Lars Nielsen på de gode produkter.
- Vi har et cocktailkort, der sparker røv - det er de gode drinks vi 
laver, for heller ikke her giver vi køb på kvaliteten, så vi har de 
gode produkter, understreger Lars Nielsen.
Han kan blandt andet tilbyde et større udvalg af rom på drinks-
kortet, hvis det kan friste, men Lars Nielsen tilføjer, at selvom det 
er en amerikansk inspireret julefrokost, så er det også muligt at 
tilføje en dansk tradition:

- Man kan sagtens drikke snaps til vores julefrokost, forsikrer han 
med et grin. 
Han ser frem til at få fyldt restauranten ud med glade julefrokost-
gæster i den sidste weekend i november og den første weekend i 
december. 
- Vi har sat to weekender af til det, og vi har allerede fået en del 
efterspørgsler, så der skal nok blive gang i den. De her weekender 
har vi fest - der holder vi julefrokost, så der må man gerne gå lidt 
på væggene, griner Lars Nielsen. 

AF LENE TOKSVIG
toksvig@herningfolkeblad.dk

- Vores filosofi er, at vi ikke skal tilbyde noget, man kan få 35 andre steder. De, der synes, det er spændende med noget anderledes - de skal komme her, 
siger Lars Nielsen fra Dirty Ranch Steakhouse, der i år inviterer til amerikansk inspireret julefrokost.  Foto: Tom Laursen

Dirty Ranch Steakhouse ser i år helt bort fra de danske julefrokost-traditioner og går i stedet all in på de amerikanske retter, restauranten er kendt for
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synger for
EVERSDet er ikke øl

DET HELE

Søn-tors
Pr. kuvert kr.  .....................128,-
Fre-lør
Pr. kuvert kr.  .....................158,-
Børn under 12 år halv pris, under 3 år er gratis. 

ASIATISKE RETTER:

• 2 slags supper•  Mongolian barbecue med 4 slags kød• Stor sushibar•  20 forskellige kinesiske retter
Der tages forbehold for udski� ning i sortimentet

•  2 slags forretter•  6 slags kød 
på grillen•  Fiskeretter og masser 
af tilbehør

• Stor salatbar• Fri isbar• Ka� e og te

DANSKE RETTER:

-
Fødselsdag
Fødselaren spiser for 

kr. 1,- 
(drikkevarer undtaget)

Legitimation bedes fremvist.
Gælder kun for a� enbu� et, ved bestilling 
til 4 pers. over 3 år pr. fødselar

STOR BUFFET HVER AFTEN
- også velegnet til julefrokost

128,-128,-128,-

Bu� et + 
husets vin, 

sodavand og øl 
i 3 timer

kr. 328,-
Skal bestilles af

hele bordet

NY RESTAURANT I HERNING
Restaurant Big World

Åbningstider alle dage: 17:00-22:00 . Tlf: 97 18 80 90 . Fonnesbechsgade 18, Herning . www.restaurantbigworld.dk

Alkoholvanerne ændrer sig, og det  
må baren til julefrokosten gerne afspejle 

n 
Øl og snaps - og måske en skarp til kaffen 
Sådan har den våde del af mange julefro-
kostfester set ud, og for mange vil det også 

være rigeligt til en god aften. 
Men de senere år har flere og flere fået smag for an-
det end øl til festen. 
Navnlig er æble- og pærecider i ren form sammen 
med ciderbaserede produkter i kraftig vækst, og det 
samme er de færdigmiksede alkopops, som er færdig-
mixede sodadrinks, der som regel er mixet på basis af 
vodka og en form for energidrik.
Navnlig de yngre gæster til en julefrokostfest fore-
trækker den form for festbrændsel fremfor øl, og især 
er der mange kvinder, der hellere vil sidde med en 
alkopop eller cider end en øl. Det er derfor en god 
ide at tilpasse indkøbet til festen efter de gæster, der 
kommer.

Thomas Evers Poulsen indtager en ny rolle 
til julefrokost i Remisen, når han står for den 
musikalske underholdning

n 
Vi er vant til at se ham på dansegulvet, når det populære 
program Vild med Dans toner frem på skærmen fredag 
aften, men når Remisen i Brande åbner dørene til årets 

julefrokost, kan man opleve Thomas Evers Poulsen på scenen. Han 
er nemlig den ene halvdel af duoen Evers & Elnegaard, der kom-
mer en tur til Brande for at levere musikken. 
Duoen spiller dansevenligt festmusik, der svinger - og der leveres 
numre lige fra 70’erne og frem til i dag. Og så er der syng-med 
garanti, når Evers & Elnegaard leverer deres særlige specialitet - 
de velkendte Grand Prix hits. 
Julefrokosten finder sted 3. december, og i aftenens anledning vil 
den gamle remise være flot julepyntet. 
Mens man indtager den store julebuffet, sørger musiker og DJ 
Christian Daugaard for underholdningen, inden dansegulvet åb-
nes af Thomas Evers Poulsen og Troels Elnegaard. 
Man kan læse mere om julefrokosten på Remisens hjemmeside. 

Duoen Evers & Elnegaard sørger for at levere dansevenligt musik til jule-
frokostgæsterne i Remisen Brande.  PR-foto
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Julemaden kan fortsat
HENTES PÅ CYPRESVEJ

Synd og sone
Det er vel en menneskeret at synde en gang imellem,  
så derfor skal det hele ikke gøres op i kalorierer - men  
 alligevel...
Hører du til den del af befolkningen, som har let ved at få 
lidt ekstra på sidebenene - eller måske allerede har for me-
get det pågældende sted - kan der være grund til at gå til 
julefrokosterne med omtanke. En god julefrokost, hvor du 
smager på det hele, tager godt for dig af den lækre dessert 

og undervejs skyller ned med øl, vin eller brændevin, løber 
let op i et samlet energiindtag på 3200-3300 kcal - eller 
cirka fem gange så mange kalorier som i et anbefaleligt 
måltid til en voksen mand. 
Har du lyst til at skære ned på lækkerierne, er der heldigvis 
en udvej, så du undgår at tage på: En rask løbetur - på små  
40 kilometer. Så er du klar til næste julefrokost ...

n 
I mere end 50 år har Helens Diner Transportable leveret 
mad ud af huset til blandt andet et væld af julefrokoster. 
Ved årsskiftet blev firmaet opkøbt af Karma Catering, 

der overtog køkkenet på Cypresvej i Herning, men bare rolig - der 
leveres fortsat mad fra adressen i Herning 
I øjeblikket er der hver eneste dag fuld fart på i køkkenet, hvor 
der laves mad til frokostordninger, arrangementer og fester.
- Der er ikke for mange timer i døgnet lige nu, griner Henrik Lys-
gaard Clausen, der er køkkenchef og partner i Karma Catering.
Men trods travlheden har der alligevel været tid til at tænke på 
årets julefrokoster, for den service har man naturligvis viderebragt 
fra Helens Diner Transportable. 
- Vi laver ærlig mad med friske råvarer. Vi har ikke så faste menu-
er, for vi sætter os ned sammen med kunden og skræddersyr den, 
og så ser vi på, hvad der kan lade sig gøre i en buffet - nogle ting 
kan lade sig gøre, andre kan ikke, siger Henrik Lysgaard Clausen, 
der har syv ansatte i produktionen på Cypresvej. 

Mange hensyn at tage
Karma Catering kører med tre standardmenuer, man kan tage 
udgangspunkt i. Her er der et væld af retter, men det skal blot op-
fattes som en guideline, da kunden jo altså selv kan få indflydelse 
på den endelige sammensætning.
- Folk er blevet rigtig gode til at sige, hvad de vil have, og der er 
både standard-retter og nogle specielle valg imellem, fortæller 
Henrik Lysgaard Clausen, der også oplever, at der er andet, der 
skal tænkes på end blot smagsløgene, når der skal sammensæt-
tes en menu.
- Der er mange ting, man skal være obs på i dag - det kan være, 
der er nogen, der ikke tåler gluten, eller nogen som er vegetarer. 
Folk er blevet mere bevidste om det mad, de spiser, så det finder 
vi ud af - det er en del af gamet i denne branche, men vi skal nok 
få lavet en menu sammen med kunden. 
De tre standardmenuer adskiller sig på forskellige vis i pris og 
antallet af retter.
- Der er både den traditionelle og den utraditionelle udgave - den 
utraditionelle er utrolig populær - og så er der en billig og en dyr 
udgave af den traditionelle. Det er en nødvendighed, for der skal 
være noget til alle, fastslår Henrik Lysgaard Clausen.
Han og kollegerne kan lave mad til både de store og små julefro-
koster. En af standardmenuerne kan bestilles til selskaber fra 10 
styk, men Karma Catering har så også lige en bestilling liggende 
til et julefrokost-selskab på 750 personer, der skal bespises.

Naturlig begrænsning
Selvom Karma Catering har meget travlt i køkkenet for tiden, 

skal der nok blive tid til at servicere en masse kunder med lækker 
mad til julefrokosten, men man skal ikke vente for længe med at 
bestille, hvis man ikke skal ende med at gå forgæves. 
- Der er en naturlig begrænsning i vores køkken, og når bægeret 
er fyldt, siger vi stop for bestillinger, for det skal ikke gå ud over 
folks mad. 
I øvrigt forventer Henrik Lysgaard Clausen ikke, at han kan holde 
fri, når den sidste julefrokostbuffet er sendt af sted - der venter en 
anden højtid rundt om hjørnet. 
- Vi forventer at skulle levere 1000 kuverter til nytårsaften, så der 
får vi også lidt at se til. 

AF LENE TOKSVIG
toksvig@herningfolkeblad.dk

De to partnere, Mustafa Catalgöl og Henrik  
Lysgaard Clausen fra Karma Catering,  
har overtaget lokalerne på Cypresvej,  

hvor Helens Diner Transportable tidligere  
holdt til - ligesom de har overtaget opgaven  

med at levere mad til årets julefrokoster. 
   Foto: Henrik Ole Jensen

Det kan godt være, der er kommet et nyt firmanavn på skiltet, men der kan fortsat hentes mad til julefrokosten på Cypresvej i Herning



Stor julebuff et, musik og underholdning kr. 388,- 
Få årets julefrokost på plads - nu! 
Evt. som weekendophold 688,-. Ring til os på tlf. 97 12 45 55

Fredag d. 25. og lørdag d. 26. november
Fredag d. 02. og lørdag d. 03. december
Fredag d. 09. og lørdag d. 10. december

Tørfi sk

JulefrokostJulefrokostJulefrokost
2016

Østergaards Hotel 
Silkeborgvej 94, 7400 Herning 

Tlf. 9712 4555 
info@oestergaardshotel.dk
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Vegetaren må også

GERNE HYGGE SIG
Julemad og

KUNST PÅ HEART

Østergade 29 . 7400 Herning . Tlf.: 97 12 12 90 . www.ristoranteravello.dk
ÅBNINGSTIDER: Tirsdag - fredag 17-22 . Lørdag 11-22 . Søndag & mandag lukket

Fejr jul hos Ristorante Ravello
Inviter familie, venner og kollegaer til et italiensk landkøkken og hold jul med stil.  
Vi og hele teamet på Ravello lægger op til julestemning og tilbyder på husets regning en 
flaske *Prosecco ved ankomst til hver otte personer i jeres samlede selskab!

Bordreservationer modtages nu på 97 12 12 90. Ovenstående menu 
står til rådighed fra og med 1. november 2016. Der er mulighed for 
privat lokale til selskaber bestående af min. 18. pers. For selskaber  
bestående af 8 eller flere personer, ønsker vi i denne periode at mod-

tage menu bestilling på forhånd. 

*Prosecco tilbuddet er kun gældende ved 
bestilling af ovenstående menu og er ikke 
automatisk gældende ved evt. forudbestil-
ling fra A la Carte kortet. KirstenSalvatore

Menu di Natale 2016
Forret: Tortino di Salmone e Mascarpone
Fyldig og cremet mascarpone ost vendt med en anelse citronsaft, friskhakket dild og purløg 
samt cherrytomater og derefter svøbt i røget laks.  Lagt over sprød rucola, toppet med 
lakserogn og pyntet med en syrlig urtedressing.  Serveret med sprød ciabattatoast.
Hovedret:  Cervo all’ ”Amarone Lilla”
Mør og saftig steak af kronhjortefilet fra grillen serveret med en dyb og aromatisk 
Amaronesauce med krydderurter, hvidløg og enebær. Dertil en delikat krydret siciliansk 
grøntsags caponata samt ovnbagte kartofler i hvidvin og rosmarin.
Dessert:  Crostata di Natale
En rustik hjemmebagt tærte med et fyld af æbler stegt I smør og honning, sultana rosiner 
marineret i Grappa vendt i en creme krydret med kanel.  Serveret lun med italiensk vaniljeis.
3 RETTER: KR 389,- 2 RETTER:  KR 315,-

n 
Er man til god kunst og lækker ju-
lemad, kan kombinationen findes 
på kunstmuseet Heart i Birk.

Museet tilbyder ganske vist ikke selv 
julefrokost-arrangementer, men i museets 
café er man klar til at servere julemad til 
alle, som har lyst, og julefrokoster kan ar-
rangeres efter aftale.
I cafeen kan man fra 27. november tilbyde 
en juleplatte med blandt andet sild, skiver 
af krydret andebryst og som dessert risala-
mande.
Er man bare lækkersulten, kan serveres 
æbleskiver med bærkompot og risalamande 
med kirsebær-coulis, oplyser Anna Ravn fra 
Heart. 
Et otte meter højt juletræ vil være med til 
at anslå julestemningen.
Og så er der jo kunsten. Inden man sætter 
sig til julebordet, kan man blive klogere på 
den farvestrålende pop art med et besøg i 
Hearts store vinterudstilling »Andy Warhol - 
Manden bag myten«.

Hvis din bordherre- eller dame hverken tager af silden eller af den 
panerede fiskefilet, og hvis vedkommende også lader fadet med and 
eller frikadeller køre urørt forbi, så er det ikke sikkert, det er fordi, 
vedkommende er på slankekur. 
Måske er han eller hun blot vegetar, og de har det ikke nemt til en 
klassisk dansk julefrokost, hvor det meste handler om kød og selv 
den del, der ikke gør, ofte har animalske produkter i sig (rødkålen er 
med lidt held stegt i andefedt).
Det er naturligvis træls at være til fest uden at kunne spise sammen 
med de andre, og det er faktisk også en skam for frokostbordet. Det 
er nemlig ofte sådan, at de vegetariske retter har en variation, der 
har appel til mange kødspisere, fordi det ofte er retter, der bryder 
med det konventionelle. En nøddepaté eller porretærte er hverken 
høj gastronomi eller avantgarde, men det er atypisk på et julefro-
kostbord, hvor det i reglen handler om noget, der en gang var en 
del af en gris.
Derfor: Når silden går ind, så lad gerne lidt godt grønt gå med: Det 
kan være tomat, agurk - eventuelt et æg - og en avocado, humus 
eller let salat, så vegetaren også føler, at vedkommende kan komme 
i gang med sin fest. 
Der er cirka 175.000 danskere, som betragter sig selv som vegetarer.

Sørg for at der er masser af grønt på julefrokost-bordet, så vegetaren også har nok 
at vælge imellem.  Foto: Kehlet

Et julefrokostbord bliver kun bedre af, at man også tænker på at have noget til eventuelle  
vegetarer blandt gæsterne
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tager kegler
SILD, DER 

Hold familiejulefrokosten  
på Ejstrupholm Hotel.

Har du ikke pladsen eller  
overskuddet, så lad os stå for  

det hele. Du skal bare invitere  
gæsterne, især børnene.

Kæmpe julebuffet, med mad  
for alle generationer. Vi har  

endda inviterer julemanden.

Book allerede nu til  
søndag den 27/11, 4/12  

el. 11/12 2016.

Hold familiejulefrokosten Hold familiejulefrokosten 

Vi sætter en ære  
i, at alt er, som  

man ønsker det 
– når bare vi får  

lov til at levere  
den bedste  
kvalitet.

v/ Maj-Britt Stilou . Søndergade 25 . 7361 Ejstrupholm
Tlf. 70 20 10 23 . E-mail: info@ejstrupholmhotel.dk

n 
Der findes julefrokoster, hvor snap-
sen er kærkommen som viskelæder 
til at slette smagen af en alt for 

sød marinering. Eller hvor man gurgler i den 
klare sprit for at fjerne fedtlaget i ganen, 
fordi en eller anden ignorant har stegt silden 
i margarine.
Det bliver ikke din fest, kan vi godt afsløre, for 
du har to sikre sild på kortet. Begge skal laves 
senest dagen før, gerne tidligere.

Rollmops
Denne smukke sild adskiller sig ved at være 
kogt sagte, til den er mør - en himmerigs-
mundfuld!
Hak lidt løg, persillerod og gulerod fint, og 
bred blandingen ud på små, ferske sildefile-
ter. Salt og peber på, og rul så dyret sammen 
og hold det fast med en tandstikker. Koges 

ved lav varme i en lage af lige dele vand og 
eddike tilsat laurbærblade og en god skefuld 
sukker. Når silden er mør, tages den op. Køl 
lagen af og opbevar silden i den. Kan fint 
fryses ned.

Stegt sild i lage
Begynd med at koge lagen af tre dl eddike, én 
dl vand og 150 gram sukker og et skivet løg. 
10 peberkorn, en nellike og et laurbærblad 
skal også med - måske en stjerne-anis, hvis 
du er til det.
Når sukkeret er opløst, stilles bladningen på 
køl. 
Vend de ferske sildefileter i rugmel iblandet 
salt og peber og steg dem i en blanding af 
smør og olie. Læg de stegte sild i en skål 
og hæld den kolde lage over. Serveres med 
løgringene.Sild er og bliver en af julens uundværlige retter på frokostbordet.   Foto: Kehlet

Et godt julebord begynder med en god sild. Her er der to, der vinder 
hver gang
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Rapper sætter ord
PÅ ÅRETS JULEAKVAVIT

Tømmermænd har ikke godt af fastfood
En glad aften i byen kan godt give rumlen i maven og ondt 
i håret dagen derpå. Ofte søger vi at dulme smerten med 
fastfood - kroppen mangler nemlig salt, fordi vi har svedt og 
tisset meget af det ud, og fordi vi alligevel føler os så smad-
rede, at dårlig mad næppe kan gøre det værre. Men det er 
faktisk ikke junk, vi trænger til. Der skal frisk luft, masser af 
vand og gerne et toiletbesøg til, for at man får kroppen ren-
set igennem. Trangen til salt kan være reel nok, men salt kan 

fås på sundere måder end pomfritter. Masser af kaffe  
har også været god latin mod tømmermænd, men den går 
heller ikke. Tømmermænd er ofte en kombination af alkohol-
forgiftning og væskemangel, og da kaffe er vanddrivende,  
er det et skidt middel. 
Hvis man kan huske det, er det i reglen en god ide at drikke 
masser af vand, når man kommer hjem fra byen. Også selv 
om det betyder afbrudt søvn af tissepauser.

n 
Hvad har rapperen Jonny Hefty og jul til fælles med 
hinanden? Svaret er årets Aalborg Jule Akvavit 2016. 
For andet år i træk præsenterer Aalborg Akvavit et nyt 

samarbejde med en aalborgensisk kunster. I år er det rimsmeden 
Jonny Hefty.
Man kan nærmest heller ikke sige Aalborg uden også at sige 
Jonny Hefty. Rapperen og byen har gået hånd i hånd med musik 
og kultur i årtier, og Jonny Hefty er endda så meget bysbarn, at 
han blev kåret som Aalborgs Kong Karneval i 2014. 
Samme år modtog han også Den Nordjyske Kulturpris, for uanset 
om han leverer stodder-rap eller dybfølt lyrik, har han sjælen med 
i hvert eneste ord. 
Som kunstner er han bedst kendt for sine rytmiske og humori-
stiske rap-tekster, der ofte er lidt grove i tonen. Men teksten på 
årets juleakvavitflaske er en helt anden type poesi. Her er tale 
om et lyrisk stemningsdigt fyldt med sansefulde kontraster og 
elementer fra den nordjyske natur:
- Digtet handler ikke kun om julen, men om den kolde tid på året, 
hvor vi samles og deler de gode stunder. Jeg forbinder vintertiden 
med rå natur, masser af nærvær, gode venner og familietid. Det 
er en kontrastfyldt tid, hvor lyset bryder mørket, sneen smelter 

og varmen breder sig - lidt ligesom med en juleakvavit, fortæller 
Jonny Hefty om sit digt, der vil være at finde på juleakvavitfla-
skerne.
Den kraftige luksusakvavit har eksisteret siden 1982 og er for 
mange symbolet på det danske julebord. Flaskens indhold har 
ikke ændret sig siden lanceringen for 34 år siden, men flaske og 
etiket har varieret fra år til år, og juleakvavitten er derfor blevet et 
regulært samlerobjekt. 
Sidste år begyndte Aalborg Akvavit en treårig tradition, hvor en 
ny kunstner fra Aalborgegnen hvert år inviteres til at udsmykke 
flasken.
- Igen i år har vi valgt en aalborgensisk kunstner med stort A. Jon-
ny Hefty er en virkelig stærk karakter, akkurat ligesom en Aalborg 
Jule Akvavit. Samtidig har han med sit digt indfanget nogle af 
de smukke elementer, som kendetegner Nordjyllands natur, som 
Aalborg Akvavitten kommer af, og som, vi selv mener, også er at 
finde i juleakvavittens ånd, fortæller marketingchef for Akvavit & 
Bitter hos Arcus, Claus Toftkjær.
Årets Jule Akvavit forhandles hos vinhandlere og i førende daglig-
varebutikker fra midten af oktober. Den vejledende pris er 179,95 
kroner for 70 centiliter.

Johnny Hefty står bag det digt, der pryder årets Aalborg Jule Akvavit.  Foto: KeilowPhotos

Johnny Hefty
Jonny Hefty er en dansk kunstner med det borger-
lige navn Jakob Ørom (f. 1969). I 1998 skrev han 
sangen »Jorden er giftig«, og i sangen forekom 
karakteren Jonny, der endte med at blive hans alter 
ego.
Jonny Hefty er ikke kun rapper. Han optræder også 
i skikkelse af graffitimaler, poetry slammer og 
gadekunstner. I 2014 modtog han Den Nordjyske 
Kulturpris. Samme år blev han valgt til Aalborgs 
Kong Karneval.
Han er altmuligmand, når det kommer til ord. 
Uanset om det er provokerende eller smukt, så 
efterlader ordene et indtryk, og hans humoristiske 
hits har gjort ham til en folkekær kunstner, der med 
selvironi og glimt i øjet indfanger en forståelse af 
tilstedeværelse.

Årets Aalborg Jule Akvavit præsenteres sammen med rimsmeden Jonny Hefty, der med frostklare rim og hjertevarm lyrisk magi, pryder flasken udenpå 

Aalborg  
Jule Akvavit
Aalborg Jule Akvavit er en kraftig luksusakvavit, som 
siden 1982 har hædret den danske brændevinshi-
storie. Årets flaske indeholder den velsmagende og 
velkendte juleakvavit, som er danskernes foretrukne 
tilbehør til julemenuen.
Aalborg Jule Akvavit er en hyldest til de to »bræn-
devinsfædre« Isidor Henius og Harald Jensen og er 
fremstillet efter de samme gamle recepter fra slut-
ningen af 1800-tallet. Traditionstro har akvavitten 
bevaret alkoholstyrken på 47 procent og er krydret 
med destillat af frø fra kommen, dild og koriander. 
Smagen opleves som tydelig kommen med diskrete 
noter af dild, fennikel, kanel og appelsin.



n 
Julefrokoster lyder ens - i hvert fald 
skal du næppe shufle ret meget 
med playlisten for at finde Wham! 

og Mariah Carey og alle de andre dronninger 
og konger af julens dansemusik.
Er det dig, der skal forberede playlisten, så 
er der nogen, du skal have med. Og er det 
en anden, der gør det, så er her også fem 
forslag til sange, du kan overraske med.
De fem sikre udover Wham! og Mariah med 
»Laaaast Christmas« og »All I want…« på 
din juleplayliste må være »White Christmas« 
med Bing Crosby; Band Aid’s »Do they know 
it’s christmas« og naturligvis vores egen MC 
Einar med »Jul det’ cool«.
Skal du ryste posen lidt, så vil du altid kunne 
håbe på respektfulde nik fra rockentusiasten 

fra bogholderiet ved at have en - eller alle - 
af disse fem med: 
The Strokes-forsangeren Julian Casablancas 
»I wish it was christmas today« er indie-
musik, der fænger.
The Futureheads »Christmas Was Better In 
The 80s« er også en fed skive. Det samme er 
gode gamle Bob Dylan med »Winter Won-
derland«, og kan du tilkæmpe dig pladsen 
længe nok til at få klemt The Ramones »Mer-
ry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)« 
ind, så er der også punk på programmet!
Sidste rosin i pølseenden kan passende være 
en belønning til dine kolleger for at holde dig 
ud - blær dig med en George Michael jule-
sang, som de ikke kender, og sæt »December 
Song« på.

Playlisten, der vinder
HVER GANG

Program foråret 2006

Menu

Program

Julefrokost i den gamle Remise

Tag familie, venner eller kollegaer med til en hyggelig
julefrokost i den fl otte julepyntede gamle Remise.

Tlf.: 97180909

Spisning
med dans

Lørdag den 3. december 2016 kl. 18.30
Stor julebuffet med underholdning 
Livemusik v. Thomas Evers Poulsen og Troels Elnegaard

Julefrokost i den hyggelige Remise

3. december
2016 kl. 18.30

Dkk. 385,-
pr. person

Husk 
ligeledes den store julekoncert med Jesper Lund-gaard den 14. dec. kl. 20.00

Christian 
Daugaard

Thomas Evers
Poulsen

Program
18.30: Velkomst
19.00: Stor klassisk julebuffet krydret med underholdende 
 indslag  v. Christian Daugaard.
22.00: Dansegulvet åbnes af musikerduoen 
 Thomas Evers Poulsen & Troels Elnegaard.
01.00: Natmad

Remisevej 1
7330 Brande
Tlf.: 97180909  
Fax: 97181009
center@remisenbrande.dk 
www.remisenbrande.dk 

Remisevej 1

Menu
Hvide og røde sild med hjemmelavet 
æble-karrysalat og kogte æg
Lun rødspætte med grov remoulade og citron
Varmrøget laks med spinatterrin og maltchips
Tarteletter med høns i asparges
Lun leverpostej med svampe og bacon
Medister med julekål, sennep, kanel og rødbeder
Andebryst, honning, orange og balsamico
Frikadeller med rødkål
Flæskesteg med hjemmesyltet rødkål og hvide kartofler
Hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler
Groft rugbrød, specialbrød og kiks, smør, krydderfedt og rørt 
creme
3 slags danske oste med druer og kiks
Ris a la mande med kirsebærsauce
Julekage og frisk frugt

Natmad
Hot dog buffet

Amerikansk inspireret julebuff et 
25. og 26. november + 2. og 3. december fra kl. 18.30 – 01.00

Vi glæder os
til at byde Jer

velkommen til en
anderledes
julefrokost.

· Smoked Brisket 
   (Amerikansk udskæring a la spidsbryst/tykbryst) 

· Røget og BBQ marineret
· Grillstegt baconsvøbt kyllingebryst
· Marineret helstegt svinemørbrad
· Spareribs

· Bacon kartoff elmos
· Pommes frites
· Hotwings & onion rings

· Bearnaise sauce
· Peber sauce
· Kold BBQ sauce
· Hvidløgs mayonnaise

· Tomat salat
· Hvidløgsstegte champignon
· Green beans (grønne bønner med bacon)

· Coleslaw

Dessert: 
· kaff e/the, Mississippi mudpie & 
  chease cake

Pris pr kuvert, 
alt ovenstående inklusiv. 

kr. 

· Smoked Brisket · Tomat salat

BBQ Buff et

BETHANIAGADE 14 . 7400 HERNING . TLF. 9156 6565 . WWW.DIRTYRANCH.DK

379,-



 

 . 

 . 

Hotel Falken ¬ Falkevej 3 ¬ 6920 Videbæk
Tlf. +45 97 17 15 50 ¬ info@hotelfalken.dk ¬ www.hotelfalken.dk

Hotel Falken 
Julefrokost på hotellet
Lørdag den 3. december
Kl. 18.00 - 00.30 

Julebuffeten
byder på
á Marinerede sild
• Kryddersild
á Rejer m/ mayonnaise
á Fiskefilet m/ remoulade og citron
á  Medisterpølse m/ grønlangkål og brunede 

kartofler, rødbeder og sennep
á Flæskesteg m/ rødkål og surt
á Lun leverpostej m/ bacon og champignon
á Risalamande m/ kirsebærsovs
á Ostebord
Pr. person ..........................................198,-
Husk bordbestilling.

Juleanretning 1
á Marinerede sild m/ karrysalat
á Fiskefilet m/ remoulade og citron
á  Medisterpølse m/ grønlangkål, brunede 

kartofler, rødbeder og sennep
á Risalamande m/ kirsebærsauce
Pr. person ..................................................98,-
Juleanretning 2
á Marinerede sild m/ karrysalat
á Fiskefilet m/ remoulade og citron
á Rejer m/ mayonnaise og citron
á  Medisterpølse m/ grønlangkål, brunede 

kartofler, rødbeder og sennep
á Risalamande m/ kirsebærsauce
á Ost, kiks og druer
Pr. person ..........................................144,-
Min. 12 kuverter.

JULEFROKOST MED MUSIK OG DANS

 Fiskefilet m/ remoulade og citron Fiskefilet m/ remoulade og citron

JULEFROKOST MED MUSIK OG DANS

Øl, vand og vin 
ad libitum

Fra kl. 18.00 – 00.30Pr. person kr. 268,-
(kun ved bestilling 

til hele bordet)

Enkeltværelse 
595,-

Dobbeltværelse 
695,-

v/køb af julefrokost

JULEMAD
UD AF

HUSET


