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Garanti for 
en god jul! 

Rotundens delikatesse står klar med alt hvad 
der smager af jul. Bestil allerede nu  - hvad med 

f.eks. en lækker stegt and til juleaften? 

Stegt and

430,-
pr. stk.



Slip for besværet
- bestil din stegte and 

Rotunden - Meny • Strandvejen 64 · 2900 Hellerup · Telefon 39 45 11 00 · www.rotunden.dk

Navn:

Telefon: Afhentningsdato:

Diverse:

BESTILLING
Brug kuponen herunder, hvis du bestiller i Rotundens Delikatesse

Stegt and 3.200 g. 430,00 kr. pr/stk.

(For partering af and 50,00 kr./stk.)

(Sovs lavet på fedt og sky fra andestegen kr. 20,- pr. portion)

Ris A La Mande   59,95 kr. pr/glas.

Ris A La Mande med kirsebærsovs fra Rørvig Desserter. 
Leveres i smukke portionsglas lige til at sætte på bordet

Nytårsmenu 3 retter 395,00 kr. pr/pers.

Rimmet færøsk laks fra Hiddenfjord med østersurt, peberrod, kærnemælk 
og sprødt rugbrød. Tournedos af dansk kødkvæg med puré af karameliseret 
selleri, syltede svampe, hasselnødder og spæd salat.Rotundens citronfromage 
med krystaliseret hvid chokolade, sprød crumble og lakrids i variationer.

(Nytårsmenuen kan også bestilles på billetto.dk)

Nytårsmenu vegansk 3 retter 325,00 kr. pr/pers.

Jordskokkesuppe med ristede mandler, persilleolie, frisk æble og sprøde 
trøffelchips. Marineret og stegt kejserhat med svampepuré, misosauce, 
syltede svampe og thaibasilikum. Mousse af kakao og avocado med syltede 
bær, pistaciekerner og skovsyre.

(Nytårsmenuen kan også bestilles på billetto.dk)

Vi fylder en and (ca. 3,2 kg.), nok til 3-4 personer, med syrlige Belle de 
Boskoop æbler og søde modne svesker. Du får naturligvis fedt og sky med til saucen. 

Bemærk vi steger den rosa, så anden ikke bliver tør ved genopvarmning. 

Bestil i delikatessen senest den 19. december.

Sidste frist for bestilling er den 19. december kl. 20:00
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Garanti for 
en god jul! 

Rotundens slagter og delikatesse står klar med alt hvad 
der smager af jul. Bestil allerede nu  - hvad med f.eks. 

en lækker stegt and til juleaften? 

Stegt and

430,-
pr. stk.


