
 

Restaurant Sankt Jørgen 

Sankt Jørgen menu 
Eydes gravad laks 

grønkål, gulerod, syltet rødløg, rævedressing, sprødt 

 

Andebryst 

rodfrugter, pommes croquette & rødvinssauce med tyttebær 

 

 Eydes Ris a la mande 

lemoncurd, brændte mandler, kirsebærgranité 

 

2 retter Kr. 365,00 

3 retter Kr. 415,00 

 

 

Forretter 

Jomfruhummersuppe                                  Kr.120,00 

blomkål, sprød torsk & karse 

 

Eydes gravad laks                                                            Kr.115,00 

grønkål, gulerod, syltet rødløg, rævedressing  

& sprødt  

 

Røget andebryst                                         Kr.115,00  

salat, tyttebær, valnødder i cognac, figner  

blå kornblomst & croutons 

 

 

Hovedretter 
 

Oksemørbrad       Kr. 315,00 

kartoffelpuré med braiseret skank, svampe, 

grønkål, syltede rødløg, & trøffelsauce 

  

Rødtungefilet        Kr. 275,00 

jordskokker, kål, brunet smør med kapers &  

ristede hasselnødder 

 

Andebryst            Kr. 265,00 

rodfrugter, pommes croquette & rødvinssauce med 

tyttebær 

 

Desserter og ost 
 

Udvalg af danske oste                                  Kr. 120,00 

kompot, oliven & sprødt 

 

Klassisk ris a la mande       Kr.  90,00 

lun kirsebærsauce & brændte mandler 

 

Chokoladetærte                                                                Kr.110,00 

Chokolade-cremeux, rom- syltede kirsebær & vaniljeis 

 

Pandekager         Kr. 90,00 

vaniljeis, jordbærpuré & chokoladesauce  

 

Kransekage                                    Kr. 34,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring og bestil bord på tlf. 97 22 18 00 

 
 

 
 

 

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen 

til jul på Best Western Plus Hotel Eyde i perioden  

18. november til 21. december 2021 
 

 

Restaurant Sankt Jørgen 

Torvet 1, 7400 Herning- www.eyde.dk 

 

 

 



 

 

Julefrokost for sluttede selskaber 

Hotel Eyde tilbyder selskabslokaler passende til ethvert  

arrangement for indtil 150 personer. 
 

Årets store julebuffet 
- Hvide sild & Eydes røde sild, kapers, løg, karrysalat 

- Stegt sild i eddike 

- Lun fiskefilet, remoulade, citron 

- Gravad laks, dilddressing 

- Rejer, mayonnaise, citron 

- Sylte, rødbeder, sennep 

- Tarteletter med høns i asparges 

- Frikadeller, medister, stuvet hvidkål, grønlangkål, kanelsukker 

- Flæskesteg, rødkål 

- Leverpostej, champignon, bacon, rødbeder 

- Andesteg, æbler, svesker, brunede kartofler, andesauce  

- Ris a la mande, lun kirsebærsauce 

- Udvalg af oste, oliven 

- Frugt & juleknas 

-Brød, smør & fedt 

 

Kr. 410,00 

(Minimum 25 kuverter) 
 

 

 

Julebuffet 
 

-  Hvide sild & Eydes røde sild, kapers, løg, karrysalat 

- Lun fiskefilet, remoulade, citron 

- Rejer, mayonnaise, citron 

- Sylte, rødbeder, sennep 

- Flæskesteg, rødkål 

- Frikadeller, medister, stuvet hvidkål, grønlangkål, kanelsukker 

- Andesteg, æbler, svesker, brunede kartofler 

- Ris a la mande, lun kirsebærsauce 

- Udvalg af oste, oliven 

-Brød, smør & fedt 

 

Kr. 350,00 

(Minimum 25 kuverter) 

 

 

Special julebuffet 
 

Varmrøget laks, rygeost, dild, agurk 

Håndpillede rejer, fattigmandsasparges, krydderurter, 

citronmayonnaise 

Røget andebryst, mizuna, tyttebær, blå kornblomst 

Sylte, grov sennep, peberrod, rødbedesalat 

Torsk i panko, sauce tartare, citron 

Confiteret andelår 

Braiserede svinekæber i egen sky 

Rødkålsalat, appelsin, æble, nødder, tranebær 

Grønkålsalat, granatæble, syltede rødløg, mandler, figner 

Små kartofler med rodfrugter i andefedt, rosmarin 

Svampesauce 

Danske oste, syltede nødder, kompot, kvæde, knækbrød 

Ris panna cotta, kirsebær 

Chokoladekage, orangeganache, sprødt 

Udvalg af brød & unika smør 

Kr. 430,00 

(Minimum 25 kuverter)  
 
 

 

 

Julemenu 
(til sluttede selskaber) 

 

Eydes gravad laks 

grønkål, gulerod, syltet rødløg, rævedressing & 

sprødt  

 

Oksemørbrad 

kartoffelpuré, svampe, grønkål, syltede rødløg & 

trøffelsauce 

 

Chokoladetærte 

Chokolade-cremeux, rom- syltede kirsebær & vaniljeis 

 

3 retter 425,00 

______________________________________________________ 

 

Natmad til selskaber mod forudbestilling 

 

Croissanter med rejesalat, hønsesalat & sprøde salater 

kr. 75,00 

 

______________________________________________________ 

Julefrokost i Sankt Jørgen 

I restaurant “Sankt Jørgen” serveres i perioden 12. november  

til 21. december julefrokost eller juleanretning. 

 

Julefrokost 
(kl. 11.30-17.00) 

 

- 2 slags sild med karrysalat, løg, kapers 

- Lun fiskefilet med remoulade, citron 

- Andesteg, æbler, svesker, rødkål, andesauce  

- Ris a la mande, kirsebærsauce 

Serveres med rugbrød, smør & fedt 

Kr. 270,00 

 

 

Juleanretning 
(kl. 17.00-21.30 eller efter forudbestilling) 

 

- 2 slags sild med karrysalat, løg, kapers 

- Lun fiskefilet med remoulade, citron 

- Rejer, mayonnaise, citron 

- Eydes julesylte med rødbeder, sennep 

- Medisterpølse, grønlangkål 

- Andesteg, æbler, svesker, rødkål, andesauce 

- Ris a la mande, kirsebærsauce 

Serveres med rugbrød, lyst brød, smør & fedt 

Kr. 350,00 

 

 

 


