
JULEN 2017
PÅ UBN I HJERTET AF ODENSE



JULEFEST MED STIL

FÅ EN JULEFROKOSTOPLEVELSE I SÆRKLASSE
UBN er altid garant for at være rammen om en eventyrlig jule stemning.

Vi tilbyder en juleoplevelse hvor mad ikke bare er mad. 
Vi har en holdning til kvalitet og højere dyrevelfærd end kvantitet. 
Hvor omgivelser, beliggenhed og service går op i en højere enhed. 

Glade gæster er vores mål

Vi glæder os til at byde jer indenfor i vores flotte juledekorerede hus.
Efter maden er der mulighed for at fortsætte festen i huset med cocktails og drinks.

HOLD ÅRETS JULEFEST I 
HJERTET AF ODENSE CITY 



VORES JULEFROKOST MENU

385,-
pr. person

minimum 20 personer

Julemenu med alt hvad hjertet kan begære af klassikere med et moderne twist 

BESTIL I DAG PÅ ODENSE@UBNONE.DK
Forudbestilles, bindende antal senest 2 dage før arrangementet afholdes. 

Julen står for døren

“all inclusive”

685,-
minimum 20 personer

TIL START

Marineret julesild
m. hjemmelavet karrysalat 

lavet på sprøde æbler og æg
 

Dildmarineret laks med 
hjemmerørt sennepsdressing

 

Hjemmelavede fiskefilet 
med vinterremoulade 

og citron

DET LUNE

Leverpostej med bacon, 
ristede svampe samt 

hjemmesyltede rødbeder

Gammeldags æbleflæsk

Tartelet med høns i asparges
 

Sprød and/lår/bryst! med
honningbagte kartofler....

Glaseret svinebryst med
grov kartoffelmos, salat og 

rødbedepickles
 

DESSERT

3 spændende oste serveret 
med diverse lækkerier

Klassisk ris à la mande
med lun kirsebærsauce

Der serveres hjemmebagt brød,
smør og fedt.

*All inclusive. Per person fra kl. 18.00 til 22.00 fri øl på fad, vand, rødvin eller hvidvin.



VORES DRINKS MENU

all inclusive
kr. 685,- 

TILBUDET GÆLDER KUN, HVIS DET KØBES AF HELE SELSKABET

TIL DET STØRRE SELSKAB

Skal dine gæster forkæles lidt "ekstra" har du mulighed for at 
forudbestille nedenstående tilbud og opnå 10% i rabat.

Velkomst Drink (Bobler) ...................................................................
Velkomst sjus (Rom&Cola, Dark’N’Stormy, Gin&Tonic etc.) ................
1 flaske husets snaps ........................................................................
Spiritus buchet med mixer. (1 flaske & 6 vand) ................................
Te & kaffe til hele selskabet pr. person .............................................
Valgfri avec til kaffen (Baileys, Cognac, Whisky) ...............................
Irish Coffee ......................................................................................
Juleøl Rødhætte ...............................................................................
Juleøl Blålys .....................................................................................
Christmas cocktail 2017 ....................................................................

kr.   49,-
kr.   69,-
kr. 650,-
kr. 650,-
kr.   35,-
kr.   65,-
kr.   79,-

*All inclusive. Per person fra kl. 18.00 til 22.00 fri øl på fad) vand, rødvin eller hvidvin.

Julen står for døren

kr.   44,-
kr.   49,-
kr. 100,-


