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JULEN PÅ  

Rønnede Kro 
 

JULEFROKOST 
Minimum 4 personer 

 
MENU 

Marinerede sild med smilende æg, capers og løg 
Håndpillede rejer med citronmayonnaise og karse 

Koldrøget færøsk laks med drueagurker og peberrodscreme 
 

Ribbensteg fra Kildemarksgården med rødkål og skysauce 
Confiterede andelår med kartoffelkompot 

Kroens medister med grov sennep 
 

Ris ala mande med kirsebær sauce 
 

Rugbrød, surdejsbrød, smør og fedt 
 

365 kr. per person 
 

Tilkøb af 2 slags oste – 65 kr. per person 
 

JULEBUFFET UD AF HUSET 
Minimum 4 personer 

 
MENU 

Marinerede sild med smilende æg, capers og løg 
Håndpillede rejer med citronmayonnaise og karse 

 
Confiterede andelår, rødkål med kartoffelkompot 

Kroens medister med grov sennep, skysauce og surt 
 

Ris ala mande med kirsebær sauce 
 

Rugbrød, surdejsbrød, smør og fedt 
 

295 kr. per person 
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JULEN PÅ  

Rønnede Kro 
 

JULEFROKOST DEN 25. OG 26. DECEMBER 
Hold din julefrokost på Rønnede Kro i juledagene  

den 25. og 26. december fra kl. 12.00 (sidste bordbestilling kl. 15.00) 
Maden bliver serveret af 3 omgange, som deleretter ved bordet. 

 
MENU 

Christiansøpigens sild med kerner, gammel Knas ost og karse 
Æg med smögen rejer og citronmayonnaise 

Koldrøget færøsk med peberrod, agurk og dild 
 

Kroens medister med grønlangkål 
Andebryst med syltede bær og rødkål 

Frilandsgris med kål, kartoffelkompot og skysauce 
 

Ris ala mande med kirsebærsauce 
 

375 kr. per person. (børn u/ 12 år halv pris) 
 

Bestil nu på +45 4422 3000 eller info@r-kro.dk 
 

GAVEKORT TIL MINDEVÆRDIG.DK 
Giv dine kære et gavekort, som gælder til  

Rønnede Kro og Hotel Frederiksminde. 
Gavekortet kan laves på et valgfrit beløb, så det passer til jeres budget. 

 
VI GLÆDER OS TIL AT BYDE HJERTELIG VELKOMMEN! 

 
 


