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 Hjemmelavede - Nyheder… 

Friskslagtede franske frilandsænder –  
Ingen fiskefoder – 100 % vegetarer – ikke optøede …  

Bestil Nu. Markedets lækreste juleænder er fra Sydøstfrankrig.  

De er fritgående, langsomt voksende og får derfor nogle  
gode, store, kødfulde lår og bryststykker med ren kødsmag.  
Slagtes i ugen op til jul, leveres rensede og ovnklare.  
Vi tilbyder 3 varianter: Den Ferske. Den For-stegte og Den Lille Nemme.  
Den Ferske Juleand - Vægt ca. 3–3,5 kg. Pr. kg. kr. 142,-.  
Den For-stegte Juleand – samme lækre and med andesauce,  
hjemmelavet rødkål, Pigeon æbler syltet i rosévin,  
æbler og svesker fra anden. kr. 689,-.  
Den Lille Nemme - Confit de Canard - confiteret andelår, 250-300 gr.  
med andesauce, hjemmelavet rødkål, Pigeon æbler syltet i rosévin. kr. 134,-.  
Bestilling modtages, så længe lager haves.  
Den Ferske Juleand kan afhentes fra tirsdag 22. december og  
Den For-stegte And fra onsdag 23. december mellem kl. 12:00 – 17:00.   

BIG FARM BOYS - Julesild …  
Vi har købt en hel tønde Store Norske saltmodnede Sild,  

som vi kommer i vores perfekte julemarinade.  
Henning’s Herring. #batch no. 4.  

350 g. velplejede norske sild. Lavet med stor omhu af Big Farm Boys  
Pr. bøtte kr. 98,-. Købes hos STORGAARD Bredballe.  

Vores blide Grand Botanical Premium Gin" er også god til julesilden. 

 

 4-retters eksklusiv hjemmelavet nytårsmenu 2020  
Forret 1  
3 af vores favoritter: Blinis med stenbider caviar creme. Blinis med Laksesalat og Blinis med Kystrejer på purløgscreme  
Forret 2  
Hellefisk med Champagnesauce, smørstegt ærter, løg og fennikel  
Hovedret  
Oksetournedos med Portvinssauce, pommes Anne, ovnbagt grøntsager og balsamicoløg  
Dessert  
Nødde Fragilite kage med Hindbær i hindbær pure og hindbær guf med hindbær drys 

Pris pr. kuvert kr. 349,-. 

 Design selv din Nytårsmenu – vi har et stort udvalg af lækre retter …  
4 Appetizere og tilbehør, 3 Østers varianter, 4 Forretter, 2 Hovedretter, Ost, Dessert og Kransekage  
Se muligheder og priser på vor hjemmeside eller hent et print i butikken. Vi tager forbehold for udsolgte varer.  
1/2 … 



Nytårshummere– for at sikre dig  

- bestil inden 19. december hvor vi selv har deadline. 

 Klassisk, kogt hummer med skaldyrscreme,  
cherrytomater og citron.  

Min. 2 kuverter. ½ Hummer kr. 179,-. 
Vi anbefaler: Champagne Premier Cru Rosé kr. 289,-. 

Bakke med 6 østers - Vi har 3 varianter … 
Østers rå med vinaigrette, Rockefeller eller Østers BBQ. 

Se på hjemmesiden hvordan østerserne tilberedes. 
Pris pr. bakke kr. 139,-. 

Vi anbefaler: Champagne Premier Cru Blanc de Blancs kr. 279,-. 

 

Den store 7-retters nytårsmenu 2020 – se den på vor hjemmeside …  
Pris pr. person kr. 649,-. Min 2 kuverter – bestilling senest lørdag 28. december - forbehold for udsolgte varer.  

• • Se på vor hjemmeside hvordan alle nytårsmenuerne anrettes - www.storgaard.eu  
 

Vi har champagnerne – både til den 4-retters-, Design selv- og 7-retters menuen …  
"Huset" QUATRESOLS-GAUTHIER er klassificeret til "Premier Cru". De tre druesorter, Pinot Noir, Meunier og 

Chardonnay, giver deres champagner unikke og komplementære egenskaber. I kælderens mørke bliver alle flaskerne 

forbedret ved at ligge langt længere end klassifikationen ”Champagne” kræver. Derved opnås en moden champagne, 

harmonisk og delikat. Storgaard er dansk eneimportør af QUATRESOLS-GAUTHIER Champagnerne og samtidig 

leverandør til Restaurant ”Grøften” i Tivoli. 

Champagnerne til den 4-retters nytårsmenu er i nævnte rækkefølge:  
Forret 1 – Champagne Premier Cru Brut kr. 259,-.  
Forret 2 – Champagne Premier Cru Nectar kr. 319,-.  
Hovedret - Champagne Premier Cru Blanc de Noirs kr. 289,-.  
Dessert - Champagne Premier Cru Demi sec kr. 259,-.  
Og til østers, hummer og ost anbefaler vi:  
Østers - Champagne Premier Cru Blanc de Blancs kr. 279,-.  
Hummer - Champagne Premier Cru Rosé kr. 289,-.  

Ost – Champagne Premier Cru Secret de Chêne kr. 349,-.  

Tak til – alle vores kunder, gourmet-entusiaster og venner …  
Vi har haft et rigtig travlt og dejligt år med mange stjernestunder, men vi elsker også hverdagen og mødet med jer 

alle - tak. Vi vil også i 2021 gøre alt for at være innovative, servicemindede og altid i godt humør  

Vidste du at …  
• • ”Storgaard Studio” på hjemmesiden viser hvordan nytårsmenuen anrettes ☺  

• • Storgaard også i 2021 inviterer til en serie smagsaftener med både nye og kendte temaer  

• • Storgaard efter en dejlig jul og en festlig nytårsaften åbner igen tirsdag 5. januar 2021. 2/2 …  
 
STORGAARD – Bredballe Center 8 – 7120 Vejle Ø - Tel. +45 26 15 64 64 – mail: kontakt@storgaard.eu. Følg os på 

www.storgaard.eu, Facebook og Instagram. Følg BIG FARM BOYS på Facebook, Instagram og YouTube. Ønsker du ikke 

længere at modtage vort nyhedsbrev: Send tekst ”Afmeld” + e-mail adresse til kontakt@storgaard.eu. 


