Nytårsmenu
Forret – 75 kr pr. Couv.
Vælg mellem 1. Eller 2.

Julemenu
”I denne søde juletid tør man sig ret fornøje”

(Tekst: H.A. Brorson, 1739)

1. Lynstegt tun m. teriyaki, sesam & mango.
2. Lynstegt carpaccio m. pinjekerner,
parmasan og balsmico.

Hovedret – 168 kr. pr. couv.
Colorado steak: rosastegt okseculotte &
barbecueben – m. flødekartoffler og ½ fyldt

Vi glæder os til, at byde jer velkommen til årets
julehygge på Restaurant Mona Lisa.
I denne tid serveres julemenuerne ved Jeres
bord, så alle Covid-19 restriktioner bliver
overholdt og så vi alle kan komme sikkert
gennem julen og nyde nytåret.

bagtkartoffel, sauterede grøntsager, bearnaise &
rødvinssauce.

Dessert – 68 kr pr. couv.
Hvid chokolade brownie m. hindbærmousse,
chokoladecrumble, macaroon & råsyltede bær.

De varmeste julehilsener
fra personalet på

Hj.lavet kransekage – 25 kr. pr. stk.
Hele menuen – 325 kr. pr. couv
(Min. 2 couv.)

Kun ud af huset – afhentes kl. 14 – 17 (aftales ved bestilling)

Sct. Jørgenspark 34, 4700 Næstved – 55734192
mona@restaurant-monalisa.dk – restaurant-monalisa.dk

Julebuffet
Serveres ved bordet eller ud af huset
Skal forudbestilles.

Marinerede sild med løg & kapers.
Hjemmelavet karrysild med æbler & løg.
Æg & tomat med kaviar.
Røget Norsk laks med røræg & asparges.
Rejer med mayonnaise.
Lune fiskefileter med hj. rørt remoulade.
Flæskesteg med rødkål & agurkesalat.
Lun leverpostej med champignon og bacon.
Frikadeller med rødkål.
Æbleflæsk.

NISSENS menu
I restauranten kl. 17-20

Lakseriette på sprøde salater, hertil
Brød og smør.
Hovedret vælg mellem:
Stegt andebryst eller
Braiseret svinekæber
Hertil løgkompot,
Rødvinspære med julekrydderier.
Kartoffelsouffle og
kraftig portvinssky.

Brød & smør.

Ris a la mande med kirsebærsauce.

Osteanretning med hjemmesylt og
Knækbrød.

Pr. couv. Kr. 188,-

Jule cheesecake eller Ris a la mande.

Min. 4 couv.

Pris. 1 ret 225 kr. - Pris. 2 retter 275 kr.
Pris. 3 retter 315 kr. - Pris. 4 retter 345 kr.

