
Hold julefest på Vestjysk Bank Sportium. 
Vi pynter op, så vi opnår den helt rigtige stemning, 
og gør julemaden til noget hel særligt. 

Vi leverer også den lækre julemad ud af 
huset, og har I specielle ønsker klarer vi 
naturligvis også dette!

Julemad fra Vestjysk Bank Sportium 

Julen 2022



Julediverse
▪ Jule-smørrebrød kr. 35,-

▪ Jule-snitter kr. 22,-

▪ Jule-sandwich Lux kr. 60,-

▪ Jule-sandwich kr. 40,-

Juleplatte
▪ Hvide sild med hjemmelavet karrysalat,

▪ Et halvt æg pyntet med rejer og kaviar,

▪ Rosette af røget laks med peberrods creme,

▪ Frikadeller med rødkål,

▪ Tartelet med høns i asparges,

▪ Brie med druer eller ris a la mande med kirsebærsauce.

Pris 139,- kr. 
min. 6 personer 
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Pris 165,- kr. 
Buffet - min. 10 personer - eget lokale

Pris 210,- kr.

1. Julebuffet
▪ Marinert sild med hjemmelavet karrysalat,

▪ Fiskefilet med remulade & citron

▪ Lun leverpostej med champignon og bacon,

▪ Hjemmelavet frikadeller med rødkål,

▪ Ribbensteg med brunede kartofler og grønlangkål,

▪ Ris a la mande med kirsebærsauce,

▪ Brød og smør.

▪ Inklusiv en times bowling
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2. Julebuffet
▪ Marinerede sild med hjemmelavet karrysalat,

▪ Fiskefilet med remoulade & citron,

▪ Et halvt æg pyntet med rejer og kaviar,

▪ Tarteletter med høns i asparges,

▪ Hjemmelavede frikadeller med rødkål,

▪ Lun leverpostej med champignon & bacon,

▪ Andebryst med appelsinsalat,

▪ Ris a la mande med kirsebærsovs, 

▪ Brød og smør.

▪ Inklusiv en times bowling

Pris 210,- kr. 
Buffet - min. 10 personer - eget lokale

Pris 255,- kr.
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3. Julebuffet
▪ Hjemmerøget laks med rejer,

▪ Fiskeroulade med torsk og dild dressing,

▪ Hvedekerne Risotto med confiteret and og svampe,

▪ Røget ribbensteg med rødkål,

▪ Julemedister med stuvet hvidkål,

▪ Mørbrad a la creme,

▪ Grønkålssalat,

▪ Små stegte kartofler,

▪ Julecheesecake

▪ Hjemmebagt brød og smør.

▪ Inklusiv 1 times bowling

Pris 249,- kr. 
Buffet - min. 10 personer - eget lokale

Pris 294,- kr.
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Juletapas

▪ Vaffel med varmrøget laks og rødbedepesto 

▪ Lille croissant med hjemmelavet rejesalat 

▪ Små julefrikadeller med syltede tranebær

▪ Julemedister med marineret artiskok 

▪ Orangemarineret andebryst med frisk rødkålssalat 

▪ Sliders med ribbensteg, rødkål, 

syltede agurker og sennepsmayo. 

▪ Brød, pesto og smør 

▪ Ladyfingers med figner, valnødder og blå ost 

▪ Små glas med ris a la mande med hvid 

chokoladecreme og kirsebærsauce 

▪ Inklusiv 1 times bowling

Pris 225,- kr. 
min.  6 personer 

Pris  270,- kr.
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PRISLISTE
30cl 50cl

▪ Øl – Pilsner/juleøl 32,- kr. 45,- kr.
▪ Grimbergen 40,- kr. 55,- kr.
▪ Blanc 1664 40,- kr. 55,- kr.

▪ Sommersby 1 stk. 40,- 3 stk. 100,-

25cl 50cl 75cl
▪ Sodavand 32,- kr. 42,- kr. 65,- kr.

▪ Husets vin pr. flaske hvid eller rød 208,- kr.
▪ Husets vin pr. glas hvid eller rød 50,- kr.

▪ Rød Aalborg 1/1 fl. 500,- kr.
▪ Rød Aalborg ½ fl. 300,- kr.
▪ Linie Akvavit 1/1 fl. 550,- kr.

▪ Alm. Spiritus 1/1 fl. 500,- kr.
▪ Shots 1/1 fl. 500,- kr.
▪ Spiritus el. shots 2 cl 30,- kr.
▪ 10 Shots 200,- kr.

▪ Kaffe/the - 1 kop 15,- kr.
▪ Kaffe/the – 1 kande 50,- kr.
▪ Irish coffee 50,- kr.
▪ Kaffe med Bailey 40,- kr.

Ad libitum på øl, vin og sodavand i 5 timer 399,- kr.
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Vestjysk Bank Sportium, Lerpøtvej 55, 6800 Varde

Telefon
+ 45 2046 5017 Bowl & Cafe

E-mail
bowl@sportium.dk 

Web: Facebook
www.sportium.dk Sportium 
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Søger du et sted, hvor du kan holde julefrokost med overnatning i nye og 
flotte lokationer, så har vi det ideelle sted.

10% i rabat på værelsesprisen til alle gæster

Julefrokost med overnatning

http://www.sportium.dk/

