
Julefrokost ud af huset

LANDSDÆKKENDE DINER TRANSPORTABLE 
JYSK DINER TLF. 70250102

Skal du planlægge julefrokost I 2020? 
Bestil julefrokost menu eller buffet udefra. Du vil spare tid, penge 
og besvær, lad Jysk Diner levere julemaden lige til døren inden 
gæsterne kommer. 

Du kan ændre i kuvertantallet frem til 8 dage inden festen. Vores julemad er fær-
diglavet og anrettet i skåle og på fade. Vi leverer i hele landet for et mindre beløb, og 
vi afhenter selv vores service efter festen. 

Vi laver menu til Mortens aften 10. nov., samt Middag til juleaften.

Minimum 10 kuverter



FRIT VALG - 5 x JULE-RETTER u/brød & smør

1.)   Hvide sild, hertil hjemmelavet karrysalat og løgringe. 
2.)   Cremefraiche sild med hvidløg anrettet i skål, klar til bord. 
3.)   Karrysild anrettet klar til bord, pyntet af med kapers. 
4.)   Kryddersild anrettet i skål og pyntet, klar til bord. 
5.)   Sild i sennepsmarinade, anrettet i skål og klar til bord. 
6.)   Paneret fiskefilet, hertil remoulade og citronbåde. 
7.)   Rejer anrettet i skål, hertil mayonnaise og citronbåde. 
8.)   ½ æg, hertil rejer til pynt anrettet på fad. 
9.)   2 skiver flæskestegspålæg anrettet på fad, hertil rødkål. 
10.) Dyrlægens natmad på fad med saltkød, leverpostej, sky og løg. 
11.) Krydret kyllingelår, hertil agurkesalat. 
12.) Leverpostej pyntet med champignon og bacon (kan lunes). 
13.) Lufttørret skinke med røræg og soltørrede tomater.
14.) Brune kartofler og hjemmelavet brun sauce. (lunes/håndteres) 
15.) Æbleflæsk med bacon anrettet i skål. 
16.) Ris a la mande med kirsebærsauce. 

FRIT VALG - 2 x JULE-RETTER u/brød & smør

1.) Juleand hertil rødkål. (+10)
2.) Mørbradbøf med bløde løg i sauce.
2.) Stegt porchetta med friske urter & middelhavssalt. 
3.) Stegte sild anrettet i fad pyntet med løg. 
4.) Skive af røget laks på fad, hertil sennepsdressing. 
5.) 2 skiver roastbeef anrettet på fad, hertil remoulade og ristede løg. 
6.) Osteanretning med 3 forskellige slags oste. Kiks og vindruer.
7.) Hjemmelavet frugtsalat anrettet i skål. 

KUN kr.129,- pr. kuv. ex. lev.

Frit v
alg 7 x JULERETTER

Luksus Julefrokost
Frit valg 7 Juleretter til Julebuffet

JULEFROKOST-BUFFET u/brød og smør

Marinerede sild med karrysalat.
Stegte sild med løg.
Sylte med rødbeder og sennep.
Varmrøget laks serveres kold med rørt dressing, friske citroner & tomat 
Roastbeef, hertil remoulade og ristede løg.
Stegt and og små bagte kartofler med salt hertil brun sauce.
Ribbenssteg og rødkål.
Oste med tilbehør og kiks.
Ris á la mande med kirsebærsovs.

Julefrokost
Til eks. firmafrokost eller større arrangement

JuleBuffet 
Hele stege og tilbehør   
 
Stegt porchetta med friske urter & middelhavssalt. 
Traditionel glaseret skinke. 
Oksefilet (rosastegt) 
Små ovnbagte kartofler. Hertil brun sauce.
Flødebagte kartofler med løg og ost i fad. 
Rødkålssalat med valnødder og parmasanost anrettet i fad. 
Årstidens mixed julesalat.
Broccolisalat med bacon marineret i appelsindressing. 

Juleplatte 
Platte portionsanrettet  
* Æg og rejer
* Hvide sild med pynt
* Røget laks med røræg
* Flæskesteg og rødkål
* Roastbeef med pynt
* Dyrlægens natmad
* 2 slags ost med pynt

KUN kr.198,- pr. kuv. ex. lev.

KUN kr.119,- pr. kuv. ex. lev.

KUN kr.129,- pr. kuv. ex. lev.

Minimum  
10 kuverter

Minimum  
10 kuverter



Selskabsleg  til jule-
frokost
 
 
 

Drinks bold “voksne”
En slags Pakkeleg, bare med kun 1 “besværlig gave”

En laver en Bold af wrap, med mini drinks fl. 2 cl. samt tape. (en besvær-
lig kugle at åben, som er i mange lag af forskellig størrelser af wrap, små 
flasker imellem de mange lag samt tape.

I skal bruge 2 terninger.

I sidder i en rundkreds med bolden i midten, den som først slår 2 ens, 
må forsøge at åben kuglen og få så mange flasker ud af bolden som tiden 
tillader det. imens slår I andre videre med terningerne. Bolden afleveres 
straks til den næste som slår 2 ens. Sådan bliver I ved, til alt er pakket 
ud. 

Alle beholder de mini flasker som de kunne nå at pakke ud.

Togvrag “alle”
En slags stoledans, bare med lidt mere fysisk aktivitet

I vælger en som er den - altså den som råber “togvrag”

I laver to rækker / linier af personer som sidder på hver sin stol overfor 
hinanden, gerne med så stor afstand så muligt eller lokalet tillader. Der er 
en person som ikke kan sidde på en stol fra starten.

Når “den som er den” så råber ”TOGVRAG”

Skal alle rejse sig, og løbe over på den anden side og forsøge at finde en 
stol. Den som ikke får en stol er ude. Fjern en stol for hver gang en per-
son er ude af legen.

Sidste person vinder!!!



Frit valg 6 Juleretter til Julebuffet

Mad til Julearrangement

FRIT VALG - 4 x JULE-RETTER U/brød & smør

1.)   Hvide sild, hertil hjemmelavet karrysalat og løgringe. 
2.)   Karrysild anrettet, klar til bord pyntet af med kapers. 
3.)   Kryddersild anrettet i skål og pyntet klar til bord. 
4.)   Paneret fiskefilet, hertil remoulade og citronbåde. 
5.)   ½ æg, hertil rejer til pynt anrettet på fad. 
6.)   2 skiver flæskestegspålæg anrettet på fad, hertil rødkål. 
7.)   Dyrlægens natmad m. saltkød, leverpostej, sky & løg. 
8.)   Krydret kyllingelår, hertil agurkesalat. 
9.)   Leverpostej pyntet med champignon og bacon (kan lunes). 
10.) Lufttørret skinke med røræg og soltørrede tomater.
11.) Brune kartofler og hjemmelavet brun sauce. (lunes/håndteres) 
12.) Æbleflæsk med bacon anrettet i skål. 
13.) Ris a la mande med kirsebærsauce. 

FRIT VALG - 2 x JULE-RETTER U/brød & smør

1.) Medister, hertil rødkål. 
2.) Ribbensteg, hertil rødkål. (+5)
3.) Sylte anrettet på fad, hertil rødbeder og sennep. 
4.) Glaseret juleskinke hertil kold kartoffelsalat 
5.) Mini frikadeller, hertil rødkål. 
6.) Luksus Tarteletter med høns i asparges (lunes). (+5)
7.) Lakseroulade med pikantost. Hertil dressing. (+5)

Frit v
alg 6 x JULERETTER

KUN kr.109,- pr. kuv. ex. lev.

JULEFROKOST-BUFFET (min. 8 juleretter)

FISK: Hvide sild hertil hjemmelavet karrysalat og løgringe.+17,00 DKK
FISK: Karrysild anrettet klar til bord pyntet af med kapers.+17,00 DKK
FISK: Kryddersild anrettet i skål og pyntet klar til bord. +17,00 DKK
FISK: Cremefraiche sild med hvidløg anrettet i skål, kalr til bord.+17,00 DKK
FISK: Lakseroulade med pikantost anrettet på fad. Hertil hjemmelavet dressing. +20,00 DKK
FISK: Sild i sennepsmarinade anrettet i skål og klar til bord. +17,00 DKK
FISK: Skive af røget laks på fad, hertil sennepsdressing. +25,00 DKK
FISK: Stegte sild anrettet i fad pyntet med løg. +25,00 DKK

SKALDYR: Rejer anrettet i skål hertil mayonnaise og citronbåde.+20,00 DKK

ÆG: ½ æg hertil rejer til pynt anrettet på fad hertil mayonnaise.+15,00 DKK

PÅLÆG: 2 skiver flæskestegspålæg anrettet på fad hertil rødkål.+15,00 DKK
PÅLÆG: 2 skiver roastbeef anrettet på fad hertil remoulade og ristede løg. +25,00 DKK
PÅLÆG: 2 skiver rullepølse med løg og sky. +15,00 DKK
PÅLÆG: 2 skiver skinke med hjemmelavet italiensk salat. +15,00 DKK
PÅLÆG: Dyrlægens natmad på fad med saltkød, leverpostej, sky og løg. +15,00 DKK

KOLDE RETTER: Blodpølse med sirup, sukker og æblemos.+25,00 DKK
KOLDE RETTER: Hjemmelavet Hønsesalat med pynt af tomat. +20,00 DKK
KOLDE RETTER: Julemedister med marineret artikok anrettet stykvis på fad. +25,00 DKK
KOLDE RETTER: Stegt rib stykker hertil svedskepuré med hvidløg.+20,00 DKK
KOLDE RETTER: Sylte anrettet på fad hertil rødbeder og sennep.+20,00 DKK
KOLDE RETTER: Æbleflæsk med bacon anrettet i skål. +14,00 DKK

LUNE RETTER: Krydret kyllingelår hertil agurkesalat. +20,00 DKK
LUNE RETTER: Leverpostej pyntet med champignon og bacon (kan lunes). +15,00 DKK
LUNE RETTER: Mini frikadeller hertil rødkål. +25,00 DKK
LUNE RETTER: Paneret fiskefilet hertil remoulade og citronbåde.+17,00 DKK
LUNE RETTER: Glaseret juleskinke med hjemmelavet grønlangkål.+25,00 DKK
LUNE RETTER: 2 Luksus Tarteletter med hjemmelavet høns i asparges. +20,00 DKK
LUNE RETTER: Medister hertil rødkål. +20,00 DKK
LUNE RETTER: Ribbensteg hertil rødkål. +25,00 DKK
LUNE RETTER: Juleand hertil rødkål. +39,00 DKK
LUNE RETTER: Mørbradbøf med bløde løg i sauce. +25,00 DKK
LUNE RETTER: Lammekølle med persille og hvidløg (buffet) +29,00 DKK
LUNE RETTER: Oksemørbrad (buffet) +39,00 DKK

DESSERT: Hel Indbagt brie hertil marineret valnødder og ahornsirup. +20,00 DKK
DESSERT: Hjemmelavet frugtsalat anrettet i skål. +25,00 DKK
DESSERT: Ostelagkage med lime ostecreme og smørsauteret kiksebund - pyntet med kirse-
bær. +25,00 DKK
DESSERT: Osteanretning med 3 forskellige slags oste. Hertil kiks og vindruer. +25,00 DKK
DESSERT: Ris a la mande med kirsebærsauce. +20,00 DKK
BRØD: Rugbrød, franskbrød og smør. +15,00 DKK

OPVASK
OPVASK: opvask af fade, termokasser, transportkasser og skåle. +10,00 DKK

FRA kr.119,- pr. kuv. 

Frit v
alg min. 8 x JULERETTER

Minimum  
10 kuverter



Borddækning 
- Klar til julefrokost

Bestik:
Bestik skal lægges i den rækkefølge som retterne nydes/indtages, dvs. den yderste 
gaffel er til den første ret ”forret”, den næste gaffel er til ”hovedret” osv. Med und-
tagelse af desserten her placeres gaflen og tesken over middagstallerken, og ligger så 
i modsatte retninger.

Glas:
Til formelle julemiddage, er der tre glas placeret øverst til højre for middagstallerk-
nen. Et glas til rødvin, et glas til hvidvin samt et vandglas. Glas til dessertvin eller 
cognac sættes først på bordet når desserten serveres.

Tallerken:
En stor tallerken bliver på bordet under hele måltidet, med suppe, forret, salat- og 
middagstallerken sat på toppen efter behov. En smør-tallerken og kniv står øverst til 
venstre ved hver middagstallerken til brød.

Huskeliste  
- Planlæg en julefest
Inden du holder en julefest, er der en masse ting du skal huske på. Vi har samlet no-
gle af dem for dig her. Du kan eventuelt printe listen ud og krydse af, så du er sikker 
på, ikke at glemme noget. 

Inden du beslutter dig for hvilken julemad du vil bestille udefra, kan du finde inspira-
tion her. Skal det være julebuffet elle julemenu du vil byde på ?
 
Hvornår skal festen holdes? Husk evt. at reservere:
Selskabslokaler
Forsamlingshus
Fælleshus
 
Hvem skal inviteres?
Indbydelser (skriftligt/telefonisk).
 
Herunder:
Påklædning - Tema ?
Evt. transport af gæster
Overnatning til gæster
Seneste afbud
 
Gæsternes placering:
Bordplan/bordkort
Borde og stole (Gæstebord, Buffetbord)
Borddækning (duge, servietter, bordløber)
Service og bestik (Tallerken, bestik, glas, karafler, kaffekander, tekander, salt og 
peber) 
Jule dekorationer, lys og julestjerne.
 
Mad og drikkevarer ud af huset
Velkomstvin
Forret hertil evt. hvidvin
Julemenu, julefrokost, juletapas eller julebuffet og hertil evt. rødvin
Dessert hertil dessertvin eller portvin
Natmad



9 x JULE-RETTER u/brød & smør

Hvide sild pyntet med løgringe hertil hjemmelavet karrysalat.
½ æg hertil rejer til pynt anrettet på fad hertil mayonnaise.
Lakseroulade med pikantost. Hertil hjemmelavet dressing.
Paneret fiskefilet med remoulade og citronbåde.
Ribbensteg hertil rødkål.
Leverpostej på fad pyntet med champignon og bacon (kan lunes).
Julemedister med marineret artikok anrettet stykvis på fad.
Ris á la mande hertil kirsebærsauce.
Osteanretning med 3 slags ost. Hertil kiks, vindruer og pynt.

KUN kr.148,- pr. kuv. ex. lev.

Luksus Julebord
9 Juleretter til Julebuffet

Julefrokost  
- 1. & 2. Juledag 
Hvide sild hertil hjemmelavet karrysalat anrettet på fad og i skål.
Paneret fiskefilet hertil remoulade og citronbåde anrettet i skåle.
½ æg pyntet med rejer hertil mayonnaise.
2 skiver skinke med hjemmelavet italiensk salat.
Leverpostej pyntet med ristet bacon og champignon.
Ribbenssteg hertil rødkål.
2 tarteletter med hjemmelavet høns i asparges. (kræver opvarmning)

Juletapas 
 
1) Rødkålssalat med valnødder og parma-
sanost anrettet i fad.
2) Små saltbagte kartofler.
3) 1 stk. Tortillatårn med rødbedesalat og 
anrettet på fad.
4) Stenovnsbagt brød, rugbrød og smør.
5) 1 stk. tapas julemedister med marineret 
artikok anrettet stykvis på fad.
6) 1 stk. Tapas juleskinke i skiver anrettet 
stykvis med skiver af appelsin hertil sød 
chilimarinade. 
7) 1 stk. Tapas kold dampet laks her-
til æblemos med kanel anrettet stykvis i 
skåle.  
8) 1 stk. Tapas stegt rib stykke hertil sved-
skepuré med hvidløg. 
9) Ristede rugbrødsstykker hertil anretning 
med 1 stk. lufttørret skinke i skive med 
røræg og tomatpesto. 

KUN kr.249,- pr. kuv. ex. lev.

KUN kr.119,- pr. kuv. ex. lev.

KUN kr.129,- pr. kuv. ex. lev.

13 x JULE-RETTER m/brød & smør 

Sildebord med 2 slags sild hertil hjemmelavet karrysalat.
Paneret fiskefilet hertil remoulade og citronbåde.
Kolde rejer med frisk salat, asparges og porre m. dressing 
anrettet i fad.
Lakseroulade med pikantost anrettet på fad pyntet med kavi-
ar og cherry tomat. Hertil hjemmelavet dilddressing og Rustik 
baguette.
Buffet And hertil waldorffsalat med æbler og valnødder.
Ribbensteg hertil kold rødkål.
Glaseret juleskinke hertil hjemmelavet kartoffelsalat med dild.
Kold rødkålssalat med appelsin anrettet i skål.
Leverpostej med bacon og champingnon.
Hjemmelavet kold hønsesalat anrettet på fad.
Ostebord med frisk frugt anrettet på fad og kiks.
Ris á la mande med kirsebærsauce anrettet i skål.
Serveres med 2 slags rugbrød, smør og franskbrød.

Luksus Julefrokost

Minimum  
10 kuverter

Minimum  
10 kuverter



JULEMENU UD AF HUSET 
-TIL JULEAFTEN
Spar alle indkøb af maden til juleaften -og nyd tiden med 
familien
Vi laver alle forberedelserne og leverer hele den færdige julemiddag den 23. decem-
ber 2020. Leveringen sker mellem kl. 10:00 -18:00. Og skal bare stå køligt frem til 
den 24. dec. 

Julemiddagen tilberedes nemt og hurtigt på under 1 time juleaften. (vejleding 
vedlægges ved levering). Bestil minimum 5 kuverter fra vores landsdækkende diner 
transportable. Lækkert, mørt og smagfuldt.

MAD TIL JULEAFTEN UD AF HUSET:

Andebryst (Færdigstegt, varmevejledning medfølger)
Mør svinekam m. sprød svær. (Færdigstegt, varmevejledning medfølger)
Brune kartofler og hvide kartofler. (er kogt færdig, varmevejledning medfølger)
Hjemmelavet waldorfsalat og ribsgele.
Traditionel rødkål.
Franske kartofler.
Smagfuld hjemmelavet brun sauce. (varmevejledning medfølger)
Ris á la mande med kirsebærsauce.

KUN kr.149,- pr. kuv. ex. lev.

BUFFET TIL MORTENS AFTEN
FORRET: Lakseroulade med pikantost anrettet på fad 
pyntet med kaviar, cherrytomat. Hertil Hjemmelavet 
dressing og Brød.

MORTENS AFTEN MENU: 
Andesteg (buffet).
Kyllingelår
Peberstegt Kalkunbryst (buffet).
1 stk. Julemedister med marineret artikok.
Hjemmelavet rigtig brun sauce.
Små smørbagte kartofler.
Kold kartoffelsalat.
Rødkålssalat med valnødder.

DESSERT: Mini Æbletrifli med makroner og flødeskum.

KUN kr.149,- pr. kuv. ex. lev.

Minimum 10 kuverter

Minimum 5 kuverter

Minimum 10 kuverter


