
Spisekrogen

Mortensaften
Spisekrogen serverer lørdag den 10. november 
and fra kl. 11.00 og frem til kl. 19.30.

Igen i år steger vi masser af ænder

NYHED! - 200 stk. - først til mølle
Kom og hent en forstegt hel and dagen før 
Mortensaften med 1 liter sauce til. Gælder kun 
ved afhentning fredag den 9. november. Skal 
være forudbestilt senest mandag den 5. november.

                     199,-
	 			1/2 and med hvide og brune 
       kartofler, rødkål, skysauce og 1/2 æble.

n	 				PRIS I HUSET                     100,-
n	 				PRIS UD AF HUSET           105,-
n	 				RIS A LA MANDE                   20,-
n	 				ÆBLEKAGE                             20,-
 
Husk forudbestilling ved and ud af huset!

Navn:

Tlf.:

Afhentes kl.:

Antal:

Antal:

Antal:

Antal:

Antal:



Spisekrogen
Vores åbningstider:

Mandag-onsdag 8.00-19.00
Torsdag - fredag 8.00-20.00

Lørdag 8.00-15.00 · Søndag 8.00-15.00

Køkkenet lukker ½ time før ovennævnte tider.

Ret til ændringer forbeholdt.

Jul og Nytår
står snart 
for døren

Hos Spisekrogen er vi allere-
de klar til at tage imod dine 
bestillinger til jul og nytår. 

Hent vores brochure og se de 
mange muligheder!

Spisekrogen
- En del af Kvickly Helsinge

Telefon 48 76 06 63

Vi lukker for servering 1/2 time før lukketid.

Jul
i SpisekrogenJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJulJul

Julen nærmer sig med 

hastige skridt og Spisekrogen 

er allerede nu klar med vores mad 

ud af huset brochure til julen 2018.

Husk at bestille i god tid, 

hvis du vil være sikker på 

at få del i vores dejlige julemad!

Julebrochuren gælder fra 

den 11. november og helt frem 

til den 31. december 2018.

Se også vores tilbud til 

Mortensaften 

lørdag den 10. november

Åbningstider op mod jul:

1. december - 22. december

Mandag-fredag 8.00-20.00

Lørdag-søndag 8.00-15.00

(dog med mulighed for selskaber 

ud af huset indtil kl. 17.30 lørdag)

23. december 8.00-20.00

24.-26. december LUKKET

27.-31. december

Torsdag-fredag 8.00-20.00

Lørdag-søndag 8.00-15.00

(dog med mulighed for selskaber 

ud af huset indtil kl. 17.30 lørdag)

1. januar 2018 LUKKET

Spisekrogen og 

Kvickly Helsinge 

ønsker dig en God Jul 

med lækker mad...

Hvad sker der i Spisekrogen i december:
Hver dag:Gløgg og 3 æbleskiver 25,-

Mandag - fredag:9.00-11.00: Brunchbuffet med kaffe og the ad libitum11.00-14.00: Frokostbord med masser af julelækkerier incl. salatbar16.30-19.30: Stor aftenbuffet med 
et strejf af jul inkl. salatbar
Lørdag - søndag:9.00-14.00: Julebrunch 

med kaffe/the og juice ad libitum incl. salatbar 

Søndag den 9. decemberDET STORE JULEBORD 
Med alt hvad hjertet kan begære. Vi 
åbner op for herlighederne kl. 10.30 og 
slutter kl. 14.30. Kom og få en hyggelig 
dag. Denne dag serveres der ikke a la 
carte retter.

Kom forbi Spisekrogen og få en festlig 
dag med hele familien og lækker mad i 
julepyntede omgivelser. Så bliver det en 
god jul!

Pr. couvert

115,-
Vi serverer
en bitter til kun

10,-

Så er årets nytårsmenu fra Spisekrogen klar! 
Røget torsk lagt på spinat med 
syltede rødløg og sauce verte
Legeret hvidløgssuppe med croutoner

Kalvefi let med trø� el fl ødekartofl er - hertil salat med 
grillet squash, saltristede mandler, druer og parmasanost
Gammeldags jordbær/rabarber tri�  i med et strejf af sherry. Pyntet med friske jordbær

Det hele er gjort klar til tilberedning og vejledning medfølger 

Pris pr. person 

269,-
Menuerne skal afhentes i Spisekrogen mellem kl. 12 og 14 på dagen

Bestilles senest onsdag den 27. december inden kl.14.00


