
 
 

Nytårskoncerten 2019 

I samarbejde med Jakobs Café & Bar tilbyder vi i år publikum muligheden for 

at bestille særlige serveringer før eller efter koncerterne.  

Alle disse serveringer foregår på Jakobs Café & Bar. 

Bliv inspireret til en endnu bedre dag og aften nedenfor. 

 

Frokosttallerken 

- til jer, der har nydt generalprøven eller er på vej til eftermiddagskoncerten 

Fiskefilet med citron & remoulade 

Skagenskinke m. Carl Johan-creme 

Krabbesalat 

Unikaost m. oliven, hjemmebagt knækbrød & kvædekompot 

Lidt til den søde tand 

Hjemmebagt brød 
(serveres kl. 12.30, til jer, der har billet til generalprøven kl. 11 

og kl. 14 til jer, der har billet til eftermiddagskoncerten kl. 16) 

Pr. kuvert kr. 125.- 

 

Let aftensmåltid 

- til jer, der skal have lidt i maven inden aftenkoncerten og det efterfølgende nytårstaffel 

Jakobs cremede fiskesuppe m. dagens fangst af fisk fra kutter S66. 

Serveres m. skaldyr, grøntsager & friske urter. Hertil hjemmebagt brød. 
(serveres kl. 18 til jer, der har billet til aftenkoncerten kl. 19.30) 

Pr. kuvert kr. 135.- 

 

Nytårsmenu  

- til jer, der har lyst til at runde eftermiddagskoncerten af med manér 

Forret 

Terrin af torsk fra kutter S66 m. jomfruhummer, sprød rødbede & sennepscreme 

Hovedret 

Helstegt Himmerlandskalv m. skorzonerrødder & syltede tranebær. Hertil pommes royal 

& Carl Johan-sauce 
(serveres kl. 17 til jer, der har billet til aftenkoncerten kl. 19.30, 

og kl. 18 til jer, der har billet til eftermiddagskoncerten kl. 16) 

2-retters menu pr. kuvert kr. 290.- 

 

- og til jer, der har lyst til lidt til den søde tand 

Dessert 

Bagt æblekage m. dolce latte & kvædemousse 



 
 

Pr. kuvert kr. 45.- 

Særlige drikkevarer 

- til jer, der gerne vil forkæles … 

- og er til festlige bobler 

Velkomstdrink 

Cava, Naveran 

 

Pr. glas kr. 70.- 

 

- eller blot har lyst til særlige udvalgte og afstemte vine 

Vinmenu  
(til forret & hovedret) 

1 glas Riesling Trimbach & 1 glas Ripasso Luigi Righetti 

 

Pr. kuvert kr. 145.- 

 

- og dertil måske et glas til desserten … 

1 glas Asti Spumante Dolce 

 

Pr. kuvert kr. 195.- 
(inkl. vinmenu til forret & hovedret) 

 

 


