Torvets Brasserie tilbyder
Andesteg juleaften
Slip for besværet og spar tid! Få din julemad færdigtilberedt og bragt til døren d.
24/12 - nok til 5 personer

kr. 849,- (and 3,4 kg.)
Menuen består af andesteg m. hvide- og brune kartofler, rødkål, waldorfsalat og brun
andesovs.
Vi leverer i Ballerup og omegn for 40 kr. Hvis i bor udenfor Ballerup 50 kr.

Julemenu 2021
Julefrokosten er delt i 5 forskellige serveringer,
som afsluttes med en lækker dessert
som kokken har udvalgt på dagen.

1. servering

2 slags sild (marineret sild og karrysild)
Helstegt lakseside med citron og dildsauce
Paneret fiskefilet med citron og remoulade
Fjordrejer og æg med citron, mayonnaise og dild

2. servering

Tarteletter med høns i asparges

3. servering
Flæskesteg med surt og hjemmelavet rødkål
Helstegt andebryst med waldorfsalat
Helstegt roastbeef med karamelliseret løg samt
hjemmelavet remoulade, kapers og peberod

4. servering

Ostebord med oliven og valnødder

5. servering
Juledessert

Kr. 385,- pr. person
(eller som Take-away kr. 415,-)

Kr. 485,- pr. person

(med 2 snaps og 1 lille fadøl kr. 485,-)

Kr. 785,- pr. person
(med fri bar i 4 timer husets vin, øl, vand og alm spiritus)
(min. 4 personer)
Julefrokosten serveres fra d. 19 november til d. 23. december 2021
og skal naturligvis bestilles på forhånd senest 2 dage før på telefon:
61 73 30 82 eller på e-mail: torvetsbrasserie@gmail.com

Nytårsmenu for Torvets Brasserie
2021/2022
Kl. 17:30

Ankomst til brasseriet, hvor der der serveres et glas bobler samt lune blinis m.
hjemmerørt laksemousse.

Kl. 18:00

Ser og hører vi sammen Hendes Majestæt Dronningens nytårstale

Forret nr. 1:

Kronhjort carpaccio serveres med en vinaigrette m. trøffelolie, parmesan og rød
peberfrugt coulis

Forret nr. 2:

Rimmede kammuslinger med syltede agurger, ristede hasselnødder og salat af spæde
krydderurter – serveres med kærnemælkssauce

Hovedret:

Oksetournedos Rossini m. foie gras på toppen (foie gras kan fravælges, hvis man ikke
ønsker dette) serveres m. pomme Anna, smørstegte vilde svampe
og en kraftig portvinsglace

Dessert:

Gateau Marcel m. lun karamelsauce og vaniljeis
Kl. 00:00 serveres champagne og kransekage
Traditionen tro vil vi efter middagen skrue op for musikken,
og danse år 2022 i gang.

Pris: kr. 645,Skal nytåret holdes derhjemme, kan man købe mad ud ad huset
(ovenstående menu uden blinis), som afhentes nytårsdag mellem kl. 14:00-16:00

2-retter: 350,- kr.
3-retter: 450,- kr.
4-retter: 550,- kr.

(m. foie gras til tournedos´en er
der et tillæg på + 50,- kr. pr. person)

Torvet´s Brasserie
Centrumgaden 2 • 2750 Ballerup
Tlf. 61 73 30 83

Følg os på Facebook

