À la carte i juletid

Boka bord på: 044-106200. Telefontider: Tisdag-Lördag från kl. 11:00
Ankomst, tisdag–lördag från kl. 17:00 och framåt.
Östra Storgatan 9, Kristianstad
2021-11-08

Julen på Kippers
Klassisk jul igen
Traditioner är något som ligger oss varmt om
hjärtat, här på Kippers. Så välkommen ner i vår
varma julpyntade källare. Bland dofterna av
granris, glögg, apelsin och kryddnejlika.
I år dukar vi upp vårt dignande skånska julbord
igen. Här erbjuder vi er alla goda smaker och
upplevelser som hör julen till. Se separat meny.

Fördrink
Varför inte starta kvällen med något gott
att dricka?
Husets glögg......................................................................... 70,Lättglögg..................................................................................50,Cava............................................................................................ 70,Raspberry Royale...............................................................110,Akvatonic............................................................................... 120,Elyx Martini............................................................................ 150,-

Men alla vill inte äta julbord
Då inte alla vill njuta av vårt julbord, utan kanske
spara sig till jul så skapade vi denna meny.
Här hittar du både klassiker och nya rätter.

Dryckespaket à la carte

För en trevlig helhetsupplevelse, missa inte våra
dryckespaket där varje maträtt ackompanjeras
av passande dryck.

Vill du göra det enkelt för dig, välj ett av
våra färdiga dryckespaket.

Olika regler, olika dagar

Lilla à la carte paketet..........................................310,Ett glas cava
Två glas utvalt vin
Kaffe

Fredagar och lördagar är det endast
”Trerätters-meny” som gäller för bokade gäster.
Tisdag till torsdag kan du äta valfria rätter från
vår meny.

Tider
Vi har inga tidsbundna sittningar. Har ni bokat
bord så har ni bordet under hela kvällen, så känn
ingen stress.

Stora à la carte paketet......................................395,Ett glas cava
Två glas utvalt vin
Kaffe
En utvald avec
Alkoholfria à la carte paketet...........................235,Ett glas alkoholfritt mousserande
Två glas alkoholfritt vin
Kaffe

Ta krogen med dig hem
Vår ”Take Away & Lösvikt” erbjuder alla julens produkter och mycket mer. Så ta krogens utbud med
dig hem, hela eller delar, du bestämmer.

Varje plats är värdefull
Eftersom vi har begränsat med platser vore vi
otroligt tacksamma om avbokningar eller ändringar av antal meddelas så fort som möjligt.
Varje plats betyder otroligt mycket för oss.

Tips!
Lös dina julklappsbekymmer enkelt hos oss, köp
våra presentkort i valfri valör. En riktigt smaklig
julklapp.
Vill du köpa ditt julbord som Take Away, Catering
eller köpa hem någon av våra härliga produkter?
Titta på våra olika menyer på www.kippers.se
eller hämta menyer på krogen.

Take Away ¤ Lösvikt ¤ Catering

À la carte menu i juletid
Förrätter

Skagentoast

Karljohansvampsoppa

Handskalade nordhavsräkor, majonnäs
dill och rödlök, toppat med sikrom.
En svensk klassiker.

Krämig soppa på Karljohansvamp serverad med en
prästosts- och jordärtskocksterrine samt
reducerad äppelcidervinäger.

150,-

155,-

Sikrom

Anklår

En riktigt lyxig start. 40g sikrom
serverad med finhackad rödlök, crème fraîche,
citron & smörstekt toast.

Rimmat confiterat anklår, kryddat med nejlika och
pomerans och serverat med en len sötpotatispuré,
blodapelsinvinaigrette samt kryddigt grönt.

185,-

150,-

Varmrätter
Pepparstek

Halstrad röding

Hängmörad ryggbiff av Black Angus,
serverad med husets klassiska pepparsås
med toner av vanilj, cognac & peppar.

Halstrad rödingfilé serverad med lätt stuvad spenat,
riven pepparrot samt nykokta blåmusslor
serverade i ett dillsmör med citron och kapris.

320,-

310,-

Hängmörad oxfilé

Korngrynsrisotto med Gotlandstryffel

Hängmörad svensk oxfilé serverad med tomater
bakade med örter och olivolja,
ört & vitlökssmör samt en härlig rödvinssky.

Krämig ”risotto” på sötpotatis och korngryn
smaksatt med lagrad fårost och toppad med
tryffel, rostade hasselnötter, kryddgrönt & äpple.

385,-

305,-

Glass med varm hjortronmylta

Efterrätter

Vit chokladparfait

Varm hjortronmylta smaksatt med kardemumma
tillsammans med krämig vaniljglass och krossad
mandelkaka är ett härligt avslut.

Gräddig parfait på vit choklad och inlagda krusbär
serveras med en varm krusbärskompott,
sockerrostat havre samt ugnsbakad vit choklad.

120,-

120,-

”Skånsk äppelkaka” på vårt vis
Karamellkokta äpplen serverade med sockerrostad
kavring, kanderade hasselnötter samt vaniljglass.

110,-

Priser fredagar & lördagar
Fredagar och lördagar är det endast ”Trerätters-meny” som gäller för bokade gäster.
Välj din egen favorit kombination för priset 545,Sikrom (+30,-) Oxfilé (+60,-)

