
 Marinerede sild med hjemmelavet karrysalat

 Julesild med kapers og løg

 Gravad laks med rosenpeber og dild, hertil 
 hjemmelavet rævesauce

 Æg og rejer på sprød salat med hjemmelavet mayo

 Pandestegte fiskefileter med hjemmerørt remoulade

 Klassisk hjemmelavet hønsesalat med bacon

 Stegt and med hjemmelavet rødkål

 Flæskesteg med sprød svær og surt

 Frikadeller med drueagurker

 To danske oste med druer og ølsyltede nødder

 Hjemmelavet risalamande med kirsebær

 Hjemmebagt brød på økologisk mel fra 
 Havne Møllerne

Julefrokost 2022
Juleklassikere
Sportsbyens kokketeam har sammensat en lækker 
julefrokost af gode råvarer, og I bestemmer, om den 
skal nydes ”ud af huset” eller i et af Sportsbyens 
mange hyggelige lokaler.

Vælger I at holde årets julefrokost i Sportsbyen, så 
er det op til jer, om julefrokosten skal serveres ved 
bordet eller arrangeres som buffet. 
Vi har lokaler i alle størrelser.

Pris pr. kuvert ved min. 
10 kuverter ud af huset: 

Pris pr. kuvert ved min. 
10 kuverter i Sportsbyen

Bestilling: 
cafe@holbaeksportsby.dk eller på tlf. 8140 0364
senest fem dage før - afhentes efter aftale.

Ved afholdelse i Sportsbyen kan vi tilbyde drikkevarer 
ad libitum inkl. kaffe/te under spisningen for 
kr. 225,- pr. person.  

240,-  inkl. moms

278,-  inkl. moms

Business
Julefrokosten kan 

også bestilles som 

firmajulefrokost til 

192,-/222,- ekskl. 

moms



Nytårsmenu 2022
Årets sidste aften 
Nytårsaften er noget helt særligt og fortjener at blive 
fejret i godt selskab og med en rigtig lækker nyt-
årsmenu.

Sportsbyens kokketeam har sammensat en kulina-
risk oplevelse af gode råvarer og med valgmuligheder.

Det store forarbejde er gjort, så det er nemt at 
servere ud fra vejledning og foto - og du kan igen i år 
bestille helt ned til 1 kuvert.

Pris pr. kuvert 
ved afhentning:

Bestilling: 
cafe@holbaeksportsby.dk eller på tlf. 8140 0364 
senest den 27. december kl. 12.
Afhentning mellem kl. 12 -14 
i Sportsbyens Café.

385,- inkl. moms

Forret
Hummerbisque med jomfruhummerhaler. 
Hertil hjemmebagt brød.

Hovedret
Vælg mellem

Grillet tournedos af oksemørbrad med små bagte 
kartofler, cremet jordskokkepuré, confiterede 
kejserhatte og sauce bordelaise.

eller

Skinstegt torsk klaret i smør.
Garniture som ovenstående.

Dessert
Sportsbyens snekage med hvid chokoladeganache 
og kokosflager.


