julen 2017

telf: +47 911 58 938 – Benthe
+47 900 98 887 – Øyvind
e-post: post@dale-gudbrandsgard.no

bestill julematen hjem, eller spis
den i rolige omgivelser hos oss

hjemme

på huset

varm juletallerken
Ribbe, pølse, medisterkake,
surkål, rødkål, potet og ribbefett.
Tyttebær og flatbrød

295,- 325,pr
pr
person person

kald juletallerken
Ribbe, sylte og juleskinke.
Røkelaks med eggerøre.
Rakfisk med kokt egg,
rømme og purreløk. Potetsalat.
Serveres med brød, smør og lefse.

295,- 325,pr
pr
person person

pinnekjøtt tallerken
Pinnekjøtt med kålrotstappe og
poteter.

295,- 335,pr
pr
person person

rakfisktallerken
Rakfisk, rømme, purreløk, egg
og kokte poteter. Serveres med
flatbrød og lefse.

295,- 325,pr
pr
person person

desserter
Hjemmelaget sviskegrøt
med fløtemelk.
Riskrem med rød saus.

95,- 115,pr
pr
person person

mini julebord
kald mat
Rakørret med purreløk og egg
Gravlaks med sennepssaus
Roastbiff med remulade
Røkelaks med eggerøre
Julesylte
Ribberull
Brød, smør og lefse

varm mat
Ribbe
Medisterpølse
Medisterkaker
Poteter, surkål og saus

dessert
Riskrem med rød saus,
hjemmelaget sviskegrøt med
fløtemelk, eller hjemmelaget
karamellpudding

pris pr person

Hjemme

på huset

455,-

495,-

(minimum 5 personer-vennligst oppgi eventuelle allergener)

stort julebord
alt av kalde og varme retter.
stort dessertbord
fra kl 19.00
voksne kr 535,pensjonister kr 435,barnepriser avhengig av alder:
barn 0- 5 år gratis
og barn 6- 14 år kr 255,17.11
24.11
1.12
8.12
15.12

og
og
og
og
og

18.11
25.11
2.12
9.12
16.12

2017
2017
2017
2017
2017

stort
familiejulebord
Søndag 26. november • 3, 10 og 17. desember
Kalde og varme retter/Stort dessertbord

Voksne kr 395,Pensjonist kr 295,- og
barnepriser kr 195,- (6-14 år)

be om tilbud på firma
juleavslutning
telf: +47 911 58 938 – benthe
+47 900 98 887 – øyvind
e-post: post@dale-gudbrandsgard.no

overnatting,servering,
kurs-og konferanser

D

ale-Gudbrands Gard består av seks bygninger, som
benyttes til overnatting, servering, kurs- og konferanser.
Garden er også Oppland Fylke sitt tusenårssted.
I historiske omgivelser tilbyr Dale-Gudbrands Gard lokaler
til alle anledninger, som barnedåp, konfirmasjon, bryllup,
jubileer, familiefester og minnesamvær. Det er også tilrettelagt
med alt av teknisk utstyr for presentasjoner i for bindelse med
møter, kurs, konferanser, visninger, minimesser og foredrag.

H

eimskringla – Snorre Sturlasons kongesagaer – beskriver
møtet mellom Olav Haraldson og Dale-Gudbrand på
gården på Hundorp i 1021. Det ble starten på innføringen
av kristendom i Gudbrandsdalen, og Dale-Gudbrand måtte
senere bygge en kirke på garden sin.
Slik startet historien om Dale-Gudbrands Gard på Hundorp,
midt i Gudbrandsdalen og cirka sju mil nord for Lillehammer.
NSB stopper på Ringebu og Vinstra.
Dale-Gudbrands Gard har 12 overnattingsrom av høy standard
og 1 suite samt 4 rom av enkel standard.
Vi formidler firma aktiviteter. Tillegg for utkjøring av catering,
kr. 5,- pr. kilometer.

www.dale-gudbrandsgard.no

