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Julen på Knudhule 2022
Når skoven, haven og søen er i vinterklæder, er det tid til at hygge 
sig med sine nærmeste. På Knudhule Badehotel emmer hele huset 

af julestemning og dufter af dejlig mad – lige sagen, når vejret 
udenfor er koldt og barsk. Inviter familie og venner på et hyggeligt 

julearrangement ved Knudsøs bred, og lad os forkæle jer med 
årstidens specialiteter i en hyggelig og stemningsfuld atmosfære.

Fra 15. november fortrylles Knudhule inde og ude af Blomster Mettes 
juleunivers og fremstår smukt pyntet i stuer og sale. Årets udsmyk- 

ningstema er hjerternes fest med masser af varme og smukke farver. 
Vores udendørs udsmykning suppleres af en fantastisk lyssætning 
på et væld af juletræer og buske. Inden døre laver Mette finurlige 

juleinstallationer, der bringer minder frem om alt det bedste 
fra barndommens jul.

Oplev den dejlige julestemning på Knudhule. Bestil dit julearrange-
ment allerede nu på tlf. 86 89 14 07 – vi glæder os til at se jer!

Frem til 22. december 2022 holder restauranten åbent til frokost 
mandag til søndag fra kl. 12.00 til kl. 14.00 og til middag mandag 

til søndag fra kl. 18.00. Vi har særlige menuer om søndagen 
til både frokost og middag.

Ophold kan bookes med ankomst alle ugens dage 
frem til 21. december.

Reservation er nødvendig til de fleste arrangementer. 
Alle priser er inklusive moms.

Læs mere på knudhule.dk!
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Mortensaften
på Knudhule Badehotel

Lige før julen begynder, fejrer vi traditionen tro Morten Bisp 
på Knudhule. Lad op til den travle juletid ved at invitere dem, 
du holder af, ud på en lækker mortensmenu, hvor tradition 

møder fornyelse.

Torsdag d. 10. november kl. 18.00
MORTENSMENU

Bagt vintertorsk med efterårskål, cremesauce og sprød porre
d

Variation af and
Confiteret andelår og bryst af berberiand med rødkål, 

æbler, høstgrønt, andesauce og to slags kartoffel
d

Æble i variation med flødeskum, havregryn, vaniljeis og knas

3 retter 415,- pr. kuvert 

Reservation nødvendig
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Adventsfrokost 
på Knudhule Badehotel

Inviter på et ordentligt julebord på adventssøndagene i december. 
Vi byder på både klassiske og nyskabende jule- og 

vinterspecialiteter fra Knudhules køkken til en god pris!

Søndag den 4., 11. og 18 december 2022 
fra kl. 12.30 til kl. 15.30

JULEBUFFET:
To slags sild med tilbehør

Fiskefilet med rustik remoulade og citron
Rillette af varmrøget laks på små salater

Halve æg med rejer, kaviar og mayonnaise
Sprøde varmtvandsrejer med panko og spicy dip

Vitello tonnato med rucola, parmesan og sprøde mandler
Juleskinke med rævesauce og syltede asparges

Tarteletter med høns i asparges
Scampi på spyd med hvidløg og chili

d
Kalveculotte med krydderrub

Rosa andebryst af fransk berberiand
Ribbensteg med brunede kartofler

Skysauce, rødkål og taffelchips
Salat med saltede nødder, smukke rodfrugter og vinaigrette
Couscoussalat med syltede tomater, urter og sprøde salater

d
Risalamande med mandler og kirsebærsauce
Oste fra kontinentet med passende tilbehør

Frugtfad med opskåret frugt
Chokolademousse

Nødder og julegodter

325,- pr. kuvert

Børn under 12 år halv pris
Reservation nødvendig
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Adventsmiddag 
på Knudhule Badehotel

Findes der en bedre måde at runde weekenden af på 
end en veltilberedt 3-retters menu i godt selskab? 

Lad os forkæle jer med en lækker middag af 
årstidens friske råvarer, et fristende udvalg af 

drikkevarer og en kop friskbrygget kaffe eller te.

Søndag den 4., 11. og 18 december 2022 
fra kl. 18.00 til kl. 21.30

3-RETTERS ADVENTSMIDDAGSMENU
Varmrøget laks fra egen ovn med knas og dip

Brød og smør

d
Variation af and med vintergarniture, 

rødkål, små stegte kartofler og andeskysauce

d
Juledessert med kirsebær, chokolade og sorbet

Drikkevarer ad libitum:
Mousserende vin, hvid- og rødvin, dessertvin, 

øl, sodavand, ugæret druemost og isvand

Kaffe & te i tidsrummet fra kl. 18.00 til 21.30

450,- pr. kuvert

Børn under 12 år halv pris
Reservation nødvendig
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Frokost 
på Restaurant Gastronomisk Institut

på Knudhule Badehotel
Spis frokost i julemåneden med udsigt til Knudsø og 

vores smukt pyntede terrasse. I julemåneden kan vejret 
ofte vise sig fra sin mere kantede side. Hvorfor ikke få 

det bedste ud af det ved at nyde synet af sø og skov 
– og et godt måltid mad inden døre?

Restauranten holder åbent til frokost mandag til lørdag  
fra kl. 12.00 til kl. 14.00 helt frem til 22. december 2022.  

Ring og bestil bord på tlf. 86 89 14 07.

KNUDHULE FROKOSTANRETNING ”JUL”
Håndpillede rejer med citron

Sprød scampi med julekrydder
Paneret rødspættefilet med remoulade

Koldrøget laks med rødbedecreme
Roastbeef med bløde løg og spejlæg

Terrine af and med hjemmelavede rødbeder
Lun flæskesteg med rødkål

Brød og smør

Dessert/ost: Vælg mellem risalamande med mandler og kirsebærsauce 
eller to vellagrede oste med brød og sød garniture

275,- pr. kuvert

Tilvalg til anretningen:  
Køkkenchefens julesild på rugbrød 65,-

Se hele vores a la carte-kort til frokost på 
www.knudhule.dk
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Middag 
på Restaurant Gastronomisk Institut

på Knudhule Badehotel
Når julemørket falder på, blænder vi op for et smukt lyshav i haven 
og på vores hyggelige terrasse. Nyd det hele med et godt glas bag 

de frosne ruder, inden du går ombord i vores lækre fransk-danske 
køkken med perfekt afstemt vin og venlig betjening.

Årets julemenu 2022
Appetitvækker

Blinis med laksecreme med varmrøget laks fra egen ovn

Starten
Cremet suppe af hummer og rejer med kammuslingsouffle, grønt og knas

Mellemspillet
Sprød rulle af and med andesauce, tranebær og spirer

Kødet
Trilogi af kalv med mørbrad, spidsbryst og brissel

Småkål, kalveskysauce, jordskokker og sprød kartoffel

Osten
Variation af franske og danske oste med garniture og kiks

Desserten
Karamel-gateau med hvid chokolade, kirsebæris og julesne

Appetitvækker + 4 retter 475,- pr. kuvert
Appetitvækker + 5 retter 535,- pr. kuvert

4-retters vinmenu 345,- pr. kuvert
5-retters vinmenu 425,- pr. kuvert

Se hele vores a la carte-kort til middag på  

www.knudhule.dk
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Diner Transportable
 – julemenu ud af huset 

Julen kan være en travl tid, hvor vi skal nå lidt for meget 
på lidt for lidt tid. Så hvorfor ikke gøre det let for dig selv, 

hvor du kan? Få maden til dit juleselskab fra Knudhule 
– så bliver det ikke nemmere!

Årets julebuffet
Marinerede kryddersild med æble-creme-fraiche-pickles

Vesterhavsfad med varmrøget laks, scampi, koldrøget laks og krebs samt dip
Fiskefilet med grov remoulade og citron (skal lunes)

Skiver af juleskinke med syltede løg og hvidløgsdressing
Marineret kyllingebryst med couscous og yoghurtdip

d
Helstegt kalveculotte med spicy rub

Små ovnstegte kartofler
Julesalat nr. 1 med spidskål, appelsinvinaigrette, mandler, tranebær og bacon

Julesalat nr. 2 med sursyltede pærer, saltet pekannød, rucola og endivie
Skysauce med blandede svampe

d
Brie de Maux og Munster med syltede figner
Risalamande med mandler og kirsebærsauce

Rugbrød, baguette og smør

399,- pr. kuvert

(min. 10 kuverter)

Levering i Silkeborg 300,- 
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Juleselskab 
på Knudhule Badehotel

Nyd den dejlige julemad i stemningsfulde omgivelser. 
Hos os kan du holde juleselskaber fra 15 til 100 personer. 

Vi har erfaringen til at sikre, at alle får en dejlig dag 
eller aften – og at ingen går sultne fra bordet.
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Den store julebuffet i eget lokale
Forretter:

Marinerede kryddersild med æble-creme-fraiche-pickles
Fiskefilet i panko med rustik remoulade

Halve æg med rejer og kaviar
Sprøde rejer med panko og spicy dip

Vitello tonnato med rucola
Ruller med varmrøget laks og rejer

Tarteletter med høns i asparges
Tre slags brød

d
Hovedretter:

Andebryst af fransk berberiand
Oksesteg med krydderrub

Ribbensteg med sprøde svær
Små stegte og brunede kartofler

Salat med saltede nødder, smukke rodfrugter og vinaigrette
Couscoussalat med syltede tomater, urter og sprøde salater

Skysauce, rødkål og taffelchips

d
Desserter:

Risalamande med kirsebærsauce
Oste fra Frankrig med passende tilbehør

Frugtfad med opskåret frugt
Chokolademousse

Nødder og julegodter

475,- pr. kuvert

(min. 15 kuverter)

Prisen inkluderer lokaleleje, servering, 
blomster, lys, opdækning og rengøring
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Den mellemstore julepakke
Skal selskabet lige have et ekstra pift? Så få den mellemstore 

pakke, hvor vi sørger for det hele og lidt til. Du skal blot 
sørge for at invitere de gæster, du vil hygge dig med!

Aperitif: Mousserende vin med snacks fra kl. 18.00

Den mellemstore julebuffet i eget lokale
d

Marinerede kryddersild med æble-creme-fraiche-pickles
Fiskefilet i panko med rustik remoulade

Halve æg med rejer og kaviar
Sprøde rejer med panko og spicy dip

Vitello tonnato med rucola
Ruller med varmrøget laks og rejer

Tarteletter med høns i asparges
Tre slags brød

Andebryst af fransk berberiand
Oksesteg med krydderrub

Ribbensteg med sprøde svær
Små stegte og brunede kartofler

Salat med saltede nødder, smukke rodfrugter og vinaigrette
Couscoussalat med syltede tomater, urter og sprøde salater

Skysauce, rødkål og taffelchips

Risalamande med kirsebærsauce
Oste fra Frankrig med passende tilbehør

Frugtfad med opskåret frugt
Chokolademousse – nødder og julegodter

Drikkevarer ad libitum Classic
Øl, vand, hvidvin og rødvin ad libitum 

fra kl. 18.00 til kl. 01.30 samt to runder snaps til silden

Kaffe og te til desserten

920,- pr. kuvert

(min. 15 kuverter)12
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Vidste du, at vi på Knudhule 
Badehotel har en af 

Danmarks fineste vinkældre? 
Her er alt, hvad hjertet 

kan begære af de bedste 
vine fra hele verden.

Se drikkevarer 
og øvrige tilvalg på 
www.knudhule.dk
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Den store julepakke
Aperitif: Kir Royal med snacks fra kl. 18.00

Den store julebuffet i eget lokale
d

Marinerede kryddersild med æble-creme-fraiche-pickles
Fiskefilet i panko med rustik remoulade

Halve æg med rejer og kaviar
Sprøde rejer med panko og spicy dip

Vitello tonnato med rucola
Ruller med varmrøget laks og rejer

Tarteletter med høns i asparges
Tre slags brød

Andebryst af fransk berberiand
Oksesteg med krydderrub

Ribbensteg med sprøde svær
Små stegte og brunede kartofler

Salat med saltede nødder, smukke rodfrugter og vinaigrette
Couscoussalat med syltede tomater, urter og sprøde salater

Skysauce, rødkål og taffelchips

Risalamande med kirsebærsauce
Oste fra Frankrig med passende tilbehør

Frugtfad med opskåret frugt
Chokolademousse – nødder og julegodter

Drikkevarer ad libitum Classic+
Øl, vand, hvidvin og rødvin samt to runder snaps og drinksbar 

med 3 forskellige drinks efter middagen fra kl. 18.00 til kl. 01.30

Kaffe og te med cognac, Baileys og sødt

Natmad: spanske og italienske charcuterispecialiteter med dip og dyp

1.200,- pr. kuvert

(min. 15 kuverter)
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Nu er det jo ikke altid størrelsen, det kommer an på, 
men vi tør godt love, at ingen bliver skuffede med 

vores helt store julepakke. Gå all in med dine 
gæster på den hyggeligste tid af året!
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Årets julefest
Skal der være fest, så lad der være fest 

– også i december måned. Lad dig friste af årets lækre 
julemenu, og indbyd familie og venner til en uforglemmelig 

aften, mens vinternatten sænker sig over Knudsø.

Aperitif
Crémant de Limoux Côté Mas, rosé, Frankrig. Salte snacks

Årets julemenu 2022

Appetitvækker
Blinis med laksecreme med varmrøget laks fra egen ovn

Starten
Cremet suppe af hummer og rejer med kammuslingsouffle, grønt og knas

Mellemspillet
Sprød rulle af and med andesauce, tranebær og jordskok
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Kødet
Trilogi af kalv med spidsbryst, mørbrad og brissel

Småkål, blomkål og sprød kartoffel

Osten
Variation af franske og danske oste med garniture og kiks

Desserten
Karamel-gateau med hvid chokolade, kirsebæris og julesne

Kaffe og te med petit four og XO-cognac eller Baileys

Drikkevarer ad libitum Premium
Øl, vand, hvidvin, rødvin og dessertvin til middagen samt drinksbar 

med øl, vand og vin + 3 typer premium-spiritus og mixere efter middagen 
fra kl. 18.00 til kl. 01.30

Natmad: Pølsebord med julespecialiteter, pølser, postej, 
skinker og godt brød

1.250,- pr. kuvert
(min. 15 kuverter)
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Juleophold 2022
på Knudhule Badehotel

Snup et afbræk fra de mange gøremål i den travle juletid –  
forkæl dig selv og en, du holder af, med et ophold på Knudhule.  

Opgrader til et gourmetophold, hvis forkælelsen 
lige skal have en ekstra tand!

Ophold
Ankomst fra kl. 15.00

½ flaske hvidvin og frugt på værelset ved ankomst
4-retters menu i restauranten efter køkkenchefens valg

Overnatning i combi-værelse 
Morgencomplet på afrejsedagen

Kun 1.750,- for 2 personer

Gourmetophold
Ankomst fra kl. 15.00

½ flaske champagne, frugt og snacks på værelset ved ankomst
5-retters sæsonmenu i restauranten  

samt tilhørende 5-retters vinmenu (5 glas)
Kaffe/te og avec efter middagen

Overnatning combi-værelse
Morgencomplet på afrejsedagen

Kun 2.750,- for 2 personer

Se mange flere ophold på 
www.knudhule.dk
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Tlf. 86 89 14 07

www.knudhule.dk
info@knudhule.dk


