
Wallmans Christmas Show  
- Menu og drikkevarer

Noget af det helt særlige ved Wallmans 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

ForretForret
Orangemarineret laks med fennikel & ingefærcreme
Hertil brød og smør

Mellemret 
Røget inderlår af gris fra Rævhede ved Åbybro med syltede svampe, græskarcreme 
& hasselnøddemayo
Hertil brød og smør

Hovedret
Kyllingebryst fra Rokkedahl ved Nibe fyldt med hjemmelavet krydderurtefars 
Hertil bagte løg, honningstegte gulerødder, timiankartoffel & hvidvinssky

Dessert 
Risalamande med hjemmelavet kirsebærsauce, sprød mandeltuille og hvid chokolade

Alle retter serveres ved bordet.



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

Veganermenu

ForretForret
Bagt gulerod med fennikel, rødbedehumus, rugbrød og tyttebær

Mellemret 
Grillet julesalat i citrus med syltede rødløg og sprøde kikærter

Hovedret
Knust kartoffel med nødder, porre og grønkål

Dessert 
Peanutbar med pære og vegansk iscreme

Alle retter serveres ved bordet.



Drikkevarer
En aften med skøn mad og underholdning indbyder også til lækre drikkevarer. Restaurant Pape-
gøjehaven har derfor sammensat to drikkevarepakker, som kan bestilles på forhånd, så du blot 
kan sætte dig til bords på aftenen og lade dig betjene og underholde.
 
Showpakken*
Velkomstdrink - 1 glas mousserende vin, der serveres i Foyeren ved ankomst
Drikkevarer ad libitum i tidsrummet kl. 18.30 – 22.30   
Husets hvid- og rødvin
Fadøl, sodavand og isvand
Pris pr. couvert: 319 kr.

* Pakken skal bestilles til hele selskabet
 
Helaftenspakken*
Velkomstdrink - 1 glas mousserende vin, der serveres i Foyeren ved ankomst 
Drikkevarer ad libitum i tidsrummet kl. 18.30 – 01.00
Husets hvid- og rødvin 
Fadøl, sodavand, isvand
Alm. drinks (sjusser - gældende fra kl. 22.30)
Pris pr. couvert: 419 kr. 
 
* Pakken skal bestilles til hele selskabet 

Udover ovennævnte drikkevarepakker vil der også være et mindre vinkort/drikkevarekort.
 
Der vil være servering af drikkevarer ved bordene hele aftenen
Baren i salen åbner efter showet ca. kl. 22.30
 
Baren vil være kontantfri – mulighed for betaling med betalingskort og Mobile-Pay.


