
Wallmans Christmas Show  
- Menu og drikkevarer

Noget af det helt særlige ved Wallmans Dinnershows er den måde show og middag er flettet ind 
i hinanden på en dynamisk og spændende måde, der bringer liv til selskabet under hele aftenen. 
Maden er derfor også en stor del af arrangementet, og nedenfor har vi beskrevet den 4-retters 
menu, der er nøje sammensat af Restaurant Papegøjehaven. Samtidig kan du også se, hvilke 
muligheder der er for tilkøb af forskellige drikkevarepakker.

Showmenu

Forret
Appelsinmarineret laks på krammet grønkål med soltørrede tranebær og kanel/nellikedressing. 
Hertil brød og smør med Læsøsalt

Mellemret 
Anderilette – andeleverpostej – bagt græskarpure - soyaristede græskarkerner.
Hertil ristet rugbrød

Hovedret
Kam-filet af dansk gris stegt med laurbær – kalvefrikadeller - råstegte rodfrugter - rødkåls-salat 
med ribsgelé, vildmosekartofler og sauce Robert

Dessert 
Ris a la mande – kirsebærsauce
Mandeltærte
Alle retter serveres ved bordet.

* Har du særlige ønsker ift. vegetarmenu, 
allergier m.m., kan du tage kontakt 
direkte til Restaurant  
Papegøjehaven.



Drikkevarer
En aften med skøn mad og underholdning indbyder også til lækre drikkevarer. Restaurant Pape-
gøjehaven har derfor sammensat tre forskellige drikkevarepakker, som kan bestilles på forhånd, 
så du blot kan sætte dig til bords på aftenen og lade dig betjene og underholde.

Vinmenu 
- med udvalgte specialvine til hver ret
1 glas Cremant d´Alsace, Brut Hünawihr, Alsace, Frankrig (velkomstdrink)
1 glas Chardonnay Reserva, Casa Silva, Chile 
1 glas Butterfield Pinot Noir, Usa
1 glas Cabernet Sauvignon Classic, Alta Vista, Argentina 
1 glas Reservé Ruby Port ”Bin 27”, Fonseca, Portugal – eller 1 avec (3 cl) til kaffen
Isvand 
Pris pr. couvert 275 kr.
 
Showpakken*
- Drikkevarer ad libitum i tidsrummet kl. 18.30 – 22.30   
1 glas Charles Bailly Blanc, demi sec (velkomstdrink)
Emotion No. 2, Chardonnay/Viognier, Vin de Pays d´Oc, Frankring
Emotion No 1, Cabernet/Merlot, Vin de Pays d´Oc, Frankrig
Fadøl, sodavand, isvand
Pris pr. couvert 285 kr.

* Pakken skal bestilles til hele selskabet
 
Helaftenspakken
- Drikkevarer ad libitum i tidsrummet kl. 18.30 – 01.00  
1 glas Charles Bailly Blanc, demi sec (velkomstdrink)
Emotion No. 2, Chardonnay/Viognier, Vin de Pays d´Oc, Frankring
Emotion No 1, Cabernet/Merlot, Vin de Pays d´Oc, Frankrig
Fadøl, sodavand, isvand
Alm. drinks (sjusser - gældende fra kl. 22.30)
Pris pr. couvert 385,- kr.
 
* Pakken skal bestilles til hele selskabet 



Kaffe/the med sødt 56 kr. pr. couvert 
 
 
Drikkevaresortiment
Der vil naturligvis også være mulighed for at købe drikkevarer på aftenen. 
Sortimentet ses nedenstående. 

Fadøl
Sodavand
Vine
Diverse specialøl
Drinks
Lækre økologiske cocktails

OBS: Der sælges ikke natmad til Wallmans Christmas Show


