JUL & NYTÅR
på Dronninglund Hotel
Oplev ægte og festlig jule- og nytårstemning, når vi slår dørerene op
til en hyggelig december måned.
Nyd traditionel og velsmagende julemad som både julefrokost og juleanretning til
julemarked og juleophold.
Til nytårsaften har kokken kreeret en lækker nytårsmenu med tilhørende vine.
Dans til levende musik gør aftenen festlig. Champagne, fyrværkeri og kransekage til
midnat efterfulgt af natmad afslutter en skøn aften.
				

Vi glæder os til at byde jer velkommen.
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JULEMARKED SØNDAG 11. DECEMBER
Søndag 11. december 2022 kl. 12.00 - 16.00
inviterer vi til en hyggelig julemarkedsdag.
Vi anbefaler at starte med vores lækre julebuffet med mange retter,
som tilbydes i tidsrummet kl. 12.00 - 15.00.

Pris pr. person kr. 169,EFTERMIDDAGEN BYDER OGSÅ PÅ
• Julehygge
Kunsthåndværkere
• Lokale udstillere
• Julepynt
• Loppesalg
• Konkurrencer
Glögg og æbleskiver til kr. 50,•

•

RESERVATION/BESTILLING
Vi ser frem til at modtage jeres bordreservation/bestilling (ud af huset)
på tlf. 9884 1533 eller
mail info@dronninglundhotel.dk
Se mere på www.dronninglundhotel.dk
Side 2

JULEANRETNING
(også ud af huset)

Fra 1. november 2022 tilbyder vi en lækker juleanretning.
MENUEN BESTÅR AF

•

• Marineret sild med karrysalat
• Fiskefilet med remoulade og citron
Vendsysselske grønkål med kogt flæsk og pølse, sukkerbrunede kartofler,
rødbeder og sennep
• Ris a la mande

Pris pr. person kr. 139,TILKØB
• Brød og smør kr. 20,• Kryddersild med karrysalat kr. 25,• Flæskesteg med rødkål og surt kr. 30,• Sylte med rødbeder og sennep kr. 30,• Mørbradbøf à la creme kr. 35,• Lun leverpostej med bacon og champignon kr. 20,• Røget laks med asparges og urtecreme kr. 38,• 1 tartelet med høns i asparges kr. 25,• Rejer med mayo og citron kr. 40,• Frikadeller med rødkål kr. 25,• Osteanretning (2 slags) kr. 49,-

RESERVATION/BESTILLING
Vi ser frem til at modtage jeres bordreservation/bestilling (ud af huset)
på tlf. 9884 1533 eller
mail info@dronninglundhotel.dk
Se mere på www.dronninglundhotel.dk

Side 3

JULEFROKOST MUSIK OG DANS
Lørdag 26. november • Lørdag 3. december • Lørdag 10. december 2022
Kom i ægte julestemning, når vi inviterer indenfor til julefrokost med en stor og lækker
julebuffet med mere end 20 retter samt live musik.
Tilkøb øl, vand og vin ad libitum fra kl. 18.00 - 00.30
pris pr. person kr. 495,- (Angives ved reservation).
Pris julefrokost

TILBYDES OGSÅ SOM OPHOLD
•
•
•
•
•
•

Ankomst fra kl. 15.00
Stor og lækker julebuffet med mere end 20 retter
Levende musik under middagen efterfulgt af dans til kl. 00.30
Overnatning i dobbeltværelse
Morgenbuffet
Afrejse kl. 11.00

kr. 295,pr. person

Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 777,Obligatorisk energibidrag kr. 38,- pr. person pr. nat. (Er inkluderet i prisen).
Enkeltværelsestillæg kr. 300,- (Er ikke inkluderet i prisen).
Det er muligt at tilkøbe ekstra overnatning med ankomst om fredagen
Pris pr. person kr. 328,-

RESERVATION/BOOKING
Vi ser fremt til at modtage jeres booking på tlf. 9884 1533
eller mail info@dronninglundhotel.dk
Kan også bookes direkte på www.dronninglundhotel.dk/ophold

Side 4

JULEOPHOLD FOR 2 PERSONER
I dagene 27., 28. og 29. december 2022 tilbyder vi et stemningsfuldt juleophold,
hvor I i ro og mag kan nyde de skønne juledage i hinandens selskab.
Juleophold er populære og vi anbefaler dermed at booke juleopholdet i god tid.
JULEOPHOLDET INDEHOLDER
•

•

Ankomst til hotellet fra kl. 15.00
• Glögg/kaffe og julegodter
3 retters juleinspireret menu/buffet efter kokkens valg
• Overnatning i delt dobbeltværelse

Pris for 2 personer i delt dobbeltværelse kr. 1.055,Obligatorisk energibidrag kr. 38,- pr. person pr. nat er inkluderet i prisen.
Enkeltværelsestillæg kr. 300,TILKØB
Ta’ 3 nætter og få rabat på den sidste nat.
Pris for 2 personer kr. 2.867,- i delt dobbeltværelse
Obligatorisk energibidrag kr. 38,- pr. person pr. nat er inkluderet i prisen.

BOOKING
Vi ser frem til at modtage jeres booking på tlf. 9884 1533
eller mail info@dronninglundhotel.dk
Kan også bookes direkte på www.dronninglundhotel.dk/ophold

Side 5

Dronninglund Hotel er en del af Danske Hoteller A/S (24 hoteller og kroer i Danmark)
- se mere på www.danske-hoteller.dk

NYTÅRSMENU TIL NYTÅRSOPHOLD (side 7)
FORRET
• Serrano skinke på salatbund med
rygeost creme, syltede rødløg og pesto
Spinatroulade med flødeost og røget laks
• Hummersuppe
• Flutes og smør

•

HOVEDRET
• Helstegt kalvefilet
• Krondyrfilet med rosmarin og bacon
• Champignon-farseret kalkunbryst
• 3 lækre salater med dressing
• Pommes Anna
• Små smørstegte kartofler
vendt i krydderurter
• Rødvinssauce og bearnaisesauce
DESSERT
•

Islagkage overtrukket med marcipan
• Nøddebund med brombærcreme
og friske bær
• Kaffe og kransekage
NATMAD
•

Side 6

Byg-selv-hot dogs

NYTÅRSOPHOLD
Tag på et festligt og boblende 3 dages nytårsophold med
2 overnatninger, lækker mad og alt hvad der hører sig til nytårsaften.
NYTÅRSOPHOLDET INDEHOLDER
30. DECEMBER 2022
•
•
•

Ankomst fra kl. 14.00
3 retters menu/buffet
Overnatning i delt dobbeltværelse

Pris nytårsophold

kr. 2.055,-

31. DECEMBER 2022
•
•
•
•
•
•
•

pr. person i delt
dobb. værelse

Kl. 8.00 - 10.00 Lækker morgenbuffet
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe og kage
Kl. 18.00 Dronningens nytårstale med velkomstdrink
Kl. 18.30 Den store nytårsbuffet med øl og vin ad libitum efterfulgt af kaffe og sødt
Dans til levende musik
Kl. 00.00 Fyrværkeri, champagne og kransekage
Natmad med øl og vand

1. JANUAR 2023 (DAGEN DERPÅ)
•
•

Kl. 09.00 Nytårsbrunch
Kl. 12.00 Udtjekning

Obligatorisk energibidrag kr. 38,- pr. person pr. nat er inkluderet i prisen.
Kan også bookes med 1 overnatning 31. december til 1. januar. Kontakt hotellet herom.
BOOKING
Vi ser frem til at modtage jeres booking på tlf. 9884 1533
eller mail info@dronninglundhotel.dk
Kan også bookes direkte på www.dronninglundhotel.dk/ophold
Side 7

NYTÅRSMENU
(ud af huset).

Vores kok har kreeret en lækker nytårsmenu til årets sidste dag den 31. december 2022.
Vælg mellem 3 - 5 retter.
FORRET
Hjemmelavet spinatroulade med fyld af røget laks og limecreme,
serveret på bund af sprød salat. Hertil rustikt landbrød.
MELLEMRET
Hummersuppe.
HOVEDRET
Kalvemørbrad med balsamico glaseret perleløg, butterhack med bacon,
sellerisoufflé, pommes Anna og rødvinsglace.
DESSERT
Vaniljesyltet pære med citronmousse og bailey-/chokoladesauce.
OST
3 slags europæiske oste med chutney og knas.
PRISER
3 retter bestående af forret, hovedret og dessert - pris pr. person kr. 299,Udvid din nytårsmenu til alle 5 retter - pris pr. person kr. 399,BESTILLING
Vi ser frem til at modtage jeres bestilling (ud af huset)
på tlf. 9884 1533 eller
mail info@dronninglundhotel.dk
Se mere på www.dronninglundhotel.dk
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