
Odense Gokart Hal

Go kart - or go homeOdensegokart.dk

Efterår 18

Since
1993

1. nov - 22. dec. 2018

Jule
Menu



Odense Gokart Hal
Since
1993

Firmaer op til 6 personer

Hold julefrokosten i gokarthallen - sammen med kollegaer, 
konkurrenter og samarbejdspartnere fra andre firmaer. 

Program:
16.30  Indtjekning
17.00  Introduk�on �l løbet
17.15  1. �mes le mans
18.15  Præmieoverrækkelse
19.30  Julebuffet 
23.00  Julefrokosten fortsæ�er i byen
   - vi gir taxaén ind �l byen 
   ( mod forudbes�lling )  

1. �mes le mans
Hjelmhue
Lækker Julebuffet

Pris: 559,-
pr. person

1. Times Le Mans ( 3 - 6 personer pr. kart )
+ Lækker Julebuffet

Fredag d. 7. dec. 

GOKART Julefrokost&

Go kart - or go home
Odensegokart.dk



Odense Gokart Hal

Go kart - or go homeOdensegokart.dk

Frit valg mellem vores standard løb
-  Mini Formel 1
- 1 times le mans 
    ( 15 min opv. + 45 min løb ) 
-  Gran prix ( 4 heat )

Since
1993

 Fra  10 - 45 personer

 -  Marinerede sild med karrysalat
 -  Tomatiserede enebærstegte sild 
 -  Æg pyntet med mayo og lakserogn
 -  Dildbagt laks, grønlandske rejer,
 
 -  Æleflæsk med flæsk fra frilandsgris 
     og bagte, syltede Cox   Orange
 -  Andeconfit vendt i peberbagte blommer, 
     jordskokker samt friséesalat
 -  Langtidsstegt flæskesteg, hertil kokkens 
     rødkål 
 -  Sprængt, glaseret kalvespidsbryst hertil 
     rosmarinstegte æbler, løg og svesker 
 -  Tarteletter med høns i asparges 
 -  Rødkålsalat vendt i ristet havre, 
     sweet chili og abrikoser, saltede 
     mandler på toppen

  -  Ris a la mande med kirsebærsauce 

Gokarthallens 

Valg frit Race
Hjelmhue
Lækker Julebuffet

Pris: 529,-
pr. person

Gokart & Julebuffet All incl.

Julebuffet Gokart

Julefrokost



Odense Gokart Hal
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 -  Marinerede sild med karrysalat
 -  Tomatiserede enebærstegte sild med 
     syltede tomater
 -  Æg pyntet med mayo og lakserogn
 -  Dildbagt laks, grønlandske rejer, serveres 
     med rævesauce tilsmagt hvid balsamico
 
 -  Møllekroens æbleflæsk med flæsk fra frilandsgris og bagte, syltede Cox       
     Orange
 -  Andeconfit vendt i peberbagte blommer, jordskokker samt friséesalat
 -  Langtidsstegt flæskesteg, hertil kokkens rødkål
 -  Sprængt, glaseret kalvespidsbryst hertil rosmarinstegte æbler, løg og               
     svesker 
 -  Tarteletter med høns i asparges 
 -  Rødkålsalat vendt i ristet havre, sweet chili og abrikoser, saltede mandler på     
     toppen

  -  Ris a la mande med kirsebærsauce 

Hertil serveres friskbagt rugbrød, flutes og smør.

Since
1993

Fra 15 - 45 personer

Luksus JuleBuffet

       Kr. 329,-  pr. person 

Gokarthallens 

Gokart løb �lkøbes ud fra 
vores almindelige prisliste


