FANTASTISKE JULEFROKOSTER 2019
Glæd jer til et arrangement, I aldrig glemmer.
Nyd en fantastisk firmajulefrokost med særlige oplevelser i spændende rammer i GIVSKUD
ZOO. Den består af en julefest med en VILD julebuffet. Musik og underholdning undervejs
medbringer I selv. Start jeres fest med et guidet besøg i udvalgte stalde og se bl.a. en løve i
øjnene. Nyd jeres fest fuldstændigt og sov kun 100 meter fra zoo på Danhostel Givskud
Zoo, så vågner I op til ulvehyl. Alle værelserne har eget bad.
I kan også vælge at få en vild julefrokost, som I nyder ”hjemme” i jeres egne rammer.

VILD JULEFROKOST 2019 I GIVSKUD ZOO
Velkomstdrink
Tallerkenanrettet forret
Lav tempereret laks med citronkonfi, hytteost og krydderurter
Kofta; ægyptisk kødboller i krydret tomatsauce
Røget zebra på salat med bagt græskar, feta og ristede nødder
Østens Bulgogi; grillet og marineret oksekød
Serveret med naanbrød, smør og Ful Medames bønnepurè

Hovedretsbuffet
Samosa med oksekød og mynte ris pilaf
Dakhine; senegalesisk Risotto med lam
Butterchicken med mintsauce og ris pilaf
Bison stegt med urter hertil Pebre fra Chile
Etiopisk kylling med søde kartofler og peanuts
Pommes Anna
Peanutcurry med kikærter
Vintersalat med grønkål, græskar og feta
Tabouleh; couscous med mynte og grønt
Indisk salat med frugt og nødder
Brød og smør

Dessertbuffet
Lemon curd tærte
Valnøddetærte med orange-chokoganache
Cheesecake m. hindbær og lakrids
Ris a la mande med hindbærsauce med en mandelgave

Kaffe og te

Pr. person kun 379,Min. 50 kuverter og maks. 100 kuverter. Kan bestilles til og med d. 7. december.

Vin, øl og vand ad libitum kl. 18.30-01.00, pr. person kun 269,Priser; øl 30,- pr. stk., sodavand 25,- pr. stk. og vin (rød/hvid) 249,- pr. flaske.

ENDNU FLERE JULELÆKKERIER SOM TILVALG
Vildt sød tallerken/sødt til kaffen, pr. person 39,Gløgg eller Chai, pr. person 40,-

NATMAD
Indisk karrysuppe med kylling og ris, hertil brød, pr. person 55,Pizza m. rosa stegt zebra, pesto og pinjekerner, pr. person 55,-

GUIDET RUNDVISNING MED BESØG I UDVALGTE STALDE
1,5 time kl. 17.00 – 18.30. Valg af stalde afhænger af muligheder, som udgangspunkt kan I glæde jer til at
besøge næsehorn, løver og gorillaer, pr. person kun 215,-

OVERNATNING PÅ DANHOSTEL GIVSKUD ZOO,
INKL. MORGENBUFFET OG LINNEDPARKKE
Pris pr. person v/3-5 personer i delt værelse, 249,Pris pr. person i dobbeltværelse, 299,Pris pr. person tillæg ved enkeltværelse, 100,Pris pr. person for opredning, 35,-

DEN VILDE JULEBUFFET – UD AF HUSET 2019
Forretter
Brasiliansk ceviche med hellefisk og laks
Røget zebra på salat med bagt græskar, feta og ristede nødder
Østens Bulgogi; grillet og marineret oksekød*
Serveret med naanbrød* og smør

Hovedretsbuffet
Rosa stegt kængurutyksteg med chili-chokosauce
Bison stegt med urter hertil Pebre fra Chile
Etiopisk kylling med søde kartofler og peanuts
Stegte kartofler
Peanutcurry med kikærter
Bulgursalat
Indisk salat m. frugt og nødder
Brød* og smør

Dessert
Valnøddetærte med orange-chokoganache
Ris a la mande med hindbærsauce. En mandelgave følger med.

Pris pr. person kun 275,Det med * skal lunes før servering.
Det varme, der ikke er markeret med*, bliver leveret varm i termokasse.

KLASSISK JULEFROKOST – UD AF HUSET 2019
Marineret sild med hjemmelavet karrysalat
Rejer med kogte æg, tomater og mayonnaise
Stegt fiskefilet* med remoulade og citron
Lun leverpostej med ristede svampe og bacon
Stegt medister med julekål, hjemmelavet rødkål og surt
Stegt andebryst med brunede kartofler og skysauce
Ris a la mande med kirsebærsauce
Hertil rugbrød og forskelligt brød* og smør

Pris pr. person kun 155,Min. 10 kuverter.

FLERE JULELÆKKERIER SOM TILVALG
Røget laks med rejer, asparges, kaviar og dilddressing, pr. person 25,Kamsteg med brunede kartofler, pr. person 25,Kalveculotte med rødvinssauce og stegte kartofler, pr. person 35,Osteanretning med 3 forskellige oste med tilbehør og kiks, pr. person 35,Kransekagestykker, pr. person 25,-

Det med * skal lunes før servering. Det varme, der ikke er markeret med *, bliver leveret varm i
termokasse.

Praktiske informationer
Bestilling og yderligere information:
Givskud Zoo - Zootopia
Løveparkvej 3, Givskud
7323 Give

Kontaktperson
Tenna Damgaard
Mail: booking@givskudzoo.dk
Direkte Tlf. 76 71 02 57 hverdage kl. 10.30-14.30
GIVSKUD ZOO Tlf. 75 73 02 22

Menukort og priser er gældende for 2019.
Dette menukort er ikke en ordrebekræftelse.
Du modtager en ordrebekræftelse og vores afbestillingsregler efter endelig bestilling hos
GIVSKUD ZOO.

Alle priser på menukortet gælder pr. person.
Børn under 3 år spiser gratis.

Levering
GIVSKUD ZOO leverer gratis inden for en radius af 10 km fra parken.
Derefter koster levering følgende:
11-20 km.

: 100 kr.

21-40 km.

: 120 kr.

41-80 km.

: 160 kr.

81-100 km. : 200 kr.
Derudover

: Efter aftale

Afhentning af rengjort service:
0-20 km.

: 100 kr.

11-20 km.

: 100 kr.

21-40 km.

: 120 kr.

41-80 km.

: 160 kr.

81-100 km. : 200 kr.
Derudover

: Efter aftale

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

JULETRÆSFEST HOS DYRENE
Glæd kunder, medarbejdere, medlemmer og deres børn.

Inviter dem til en helt SÆRLIG juletræsfest med masser af julehygge. Kom med i staldene, giv
næsehornene et æble, kig løverne dybt i øjnene og oplev dyrepasseren fodre kæmpeodderne.
I den julepyntede restaurant ZOOasen danser I om juletræet til lyden af julens sange, mens gløgg,
æbleskiver og saftevand nydes. Hvert barn får selvfølgelig også sin helt egen slikpose.
Vælg mellem lørdag d. 16. november og d. 7. december, kl. 9.00-11.30 eller kl. 13.00-15.30.

Kun 275 kr. pr. person
– inkl. staldbesøg, gløgg/saftevand og æbleskiver og 1 slikpose pr. barn.

Bestil hos Tenna Damgaard booking@givskudzoo.dk eller på
telefon 76 71 02 57 på hverdage fra kl. 10.30 - 14.30.
Minimum 20 personer pr. bestilling pr. virksomhed/forening. Hvert hold består af op til 50
personer.
Ved køb af samtlige 100 billetter på et dobbelthold kan arrangementet tilrettes efter eget ønske
inkl. dato og tidspunkt for afholdelse.

