
Den Julefrokost 2010

Menu
Efter værtens velkomsttale og de indledende skåle kaster vi os over den traditionelle danske 

julefrokost, helt og aldeles renset for nymodens ubehageligheder. Jeg så bulgur sidste år! 
(Jeg vil slet ikke nævne den slemme hønsesalat fra 2004) Ærede gæster, I kender brutto 

listen. Hvad og i hvilket omfang I vælger fra bruttolisten, beslutter hvert team.

1. ombæring
Det kan man kalde fiskeombæringen, og den står Garderingsmanden og Chokolademanden for. 

I julefrokost sammenhæng et middelmådigt men rart par, som ind imellem har haft store 
vanskelligheder ved at levere deres opgave. De spiser til de er mætte, men så heller ikke 

mere... Derfor kommer de tidligt ”på”, idet de så selv skal have glæde af deres forberedelser.
--------------------

2. ombæring
Så er vi kommet til kød ombæringen, og menuen her skulle ikke volde de store kvaler. Gris i 

mange varianter kan man vel sige. Man kunne tro at Svinet er selvskrevet men vi vil ikke 
risikere at ende op med 2000 gram leverpostej. Teamet består af Werner Larsen og Den 
Fabulerende. Et solidt team, med et driftsikkert bagland. Et par som bestemt og sikkert 

tager godt fra i denne ombæring, uden at renoncere på tidligere eller senere ombæringer. 
----------------------

3. ombæring
Nu er det fårene bliver skilt fra bukkene. Hvem kan stadig være med? - Det dejlige 

ostebord, som i de senere år har vært sekunderet af en risalamande som der som regel er for 
lidt af. Så kan I ikke enten lave rigeligt, eller glemme den. Teamet består af Kunstneren og 
Svinet. Et par kræsne typer, som spiser alt for meget rugbrød. Kun Svinet er tilbage til at 

sikre et ordentligt ostebord.  Kunstneren bliver som regel først ivrig når chokoladen kommer 
på bordet. PS: Husk portvinen som både går fint til osten og risalamanden.

----------------------

Herefter…
Værten serverer Kaffebord med julesmåkager & cognac/årgangswhiskey/maltwhiskey

Sven sekunderer med en marcipananretning
---------------------

Senere…
Som et nyt indslag introduceres en bartender, der vil byde på coctails og eksotiske drinks 

samt snacks. Teamet består solo af Sven som sikkert vil sætte sig grundigt ind i rollen. Der 
plejer ikke være plads til flere øl på dette tidspunkt. og I kan alle emaile drinkønsker til Sven 

i god tid inden DJF.

Alle tager øl med til eget forbrug
Team 3 samt Sven og værten tager en flaske snaps med
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