
Julefrokost
2018

Sommeren er snart overstået og det er blevet tid til at sikre jeres julefrokost!

Vi byder på forskellige pakker og skræddersyr jeres aften, så det er lige som I vil have det.

RizRaz  byder på 2 restauranter i hjertet af København og har plads til over 200 spisende gæster.

Vores menuer inkl.:

Velkomstdrink - Prosecco
Fri bar

Lækker buffet
Ostebord

Kaffe og the
Opdækning

Fri garderobe
Egen tjenere

Lokaleleje
Rengøring

Den lille inkl. 3 timers fri bar
fra 589,- 

Den STORE inkl. 7 timers fri bar
fra 899,-

Alle priser er inkl. moms

Fri bar inkl. økoligsk øl fra Nørrebros bryghus, husets vin og vand
Drinks og cocktails fra 50,-

For reservation eller info kontakt os på:
info@rizraz.dk



Utraditionel Menu

Traditionel Menu

Forret
Hjemmegravad laks med rødbede, peberrod, havsalt og urter

Serveres med dildolie, brødkrumme, letsaltet agurk og frisk dild
Hertil hjemmebagt brød

Hovedret
Langtidsstegt Black Angusokse�let med rosmarin, timian og havsalt

Serveres med rosmarin stegte karto�er

Garniture
Honningbagte rodfrugter med balsamico og friske urter

Sweet Mash – søde karto�er, blomkål og parmesan
Grønkål med bolsjebeder og tranebær

Fennikel med granatæble, sprøde æbler og dild
Rødbede med mynte, sesam og kirsebærvinaigrette

Sauce
Grøn pebersauce a la creme

Hjemmebagt brød til det hele

Dessert - Frit valg
Chokolade mousse/Hindbær Cheesecake/Tiramisu 

el. Ris a la mande med kirsebærsauce

Karry Sild
Mayonnaise og creme fraiche rørt med karry og �nthakket rødløg, 

æbler i �ne tern

Hvid sild
Fløde blandet med creme fraiche, citronsaft, salt og hvid peber. 

Hakket løg, �ne tern af æbler, afdryppet rødbede og hakket purløg 

Okseleverpostej med kalvebacon og svampe

Æg og Rejer
Grøn Salat, æg, mayonnaise, rejer, agurk, citron karse, 

knivspids kaviar og en lille båd tomat

Fiske�let
Fiske�let med remoulade, frisk citron, agurk, kaviar & dild

And
Hovedretten er serveret med: 
Hvide karto�er, Rødkål, sovs

Dessert
Gammeldags Risalamande

Hakkede mandler & Kirsebær sovs


