
 
 

Kommende arrangementer på Uldum kro. 
 

Mortens aften. 
10. november på Uldum kro/ mad ud af huset. 

 
Flæskeklub kun for mænd 

22. november 2021. 
 

Jule hygge i Uldum. 
24. november 2021. 

 
Vi holder lukket  

fra den 24. december 2021 – 3. januar 2022. 
Begge dage inkl. 

 
 
 

Hvis spørgsmål er jeg at træffe på Uldum kro 
Mandag – fredag mellem kl. 8.00 – 14.00 

Telefon 75678007. 
 
 
 
 

 
 
 

Julen 2022. 
 

 
 
 

Uldum kro 
Jane Thomsen 

Søndergade 19, 7171 Uldum. 
Tlf. 75678007. 

www.uldum-kro.dk 
 

 
 

http://www.uldum-kro.dk/


JULEFROKOST 
ULDUM KRO 

                   ud af huset 

 

Julefrokost Nr. 1 

 Håndflåede hvide sild med hjemmerørt æble/karrysalat. 

 Stegt fiskefilet med grov remoulade. 

 Julekål med stegt julemedister. 

 Flæskesteg med knasende svær og rødkål. 
 

 Ris a la´mande med kirsebærsauce. 

          198.-/Pr. Person inkl. emballage. 
          Hjemmebagt brød. og smør 15,00.-/Pr. Person  

 
 

Jule tapas. 
 

 Små laksefrikadeller på blandet salat bund,rejer og 
dressing. 

 Medister i baconsvøb med cremet kålgratin.  

 Fladbrød med krydret kylling, grønsager, feta. 

 Bacon dadler. 

 Anderilette med granatæblesalat. 

 Rice Krispies.konfekt med dumle og yankiebar. 

Hjemmelavet brød bestående af kroen’s flutes. 

      225.-/Pr.Person 
 

I stedet for ris ala´mande kan der leveres. 
Cheesecake. 
3 oste med julekompot. 
Rice krispies konfekt med dumle og yankiebar. 
. 
 

 
 

 

Kan tilkøbe til din  julefrokost : 

 
Sylte eller flæsk                                       20.- 
Leverpostej med svampe og stegt bacon                               20.- 
Mørbradbøf a la creme med champ.                                      35.-   
Tarteletter med høns i asparges                                            30.- 
            
Hjemmebagt brød med smør                                   15.- 
 

Vi udbringer i Uldum til 65.- 
Uden for Uldum 130.- 

 

 
Jule tapas. 

 

 Røget laks med rösti og dressing. 

 Mini tartelet med rejesalat. 

 Skinke med honningbagte gulerødder og feta. 

 Spanske minifrikadeller med chorizo. 

 Mini sliders med flæskesteg. 

 Rice krispies konfekt med dumle og yankibar. 

 Flutes. 
 

150,-/ pr. person inkl. emballage. 

 
Jule Sliders. 

 
 4 stk: Røget laks, mørbradbøf, Flæskesteg, 

Anderillette. 
 

 Pris: 75,00 kr. 
______________________________________  

 
 



 
 


