
Tjæreborg Industri A/S  9. september 2019 
Personale forening  Rasmus Plats 

EfB Elite  Sidste tilmelding 
Gl. Vardevej 82  8. november kl. 12.00 
6700 Esbjerg  www.tji.dk/index.php/info/arrangementer/ 

Julefrokost i EfB’s Carlsberg lounge 

Gratis for personaleforeningens medlemmer!  

Inklusiv 2 drinksbilletter pr. person 

 

Live musik og fri bar  

Årets store fest på Blue Water Arena. Vi skaber den bedste fest når dørene åbner til Carlsberg 

Lounge og der skrues op for musikken og julestemningen.  

I år fejre de 10 års jubilæum, og giver en flaske pr. bord  

 

Lørdag den 30. november fra kl. 17.00 

Se hele programmet samt julebuffet på www.efbjulefrokost.dk  

 

 

Live musik 

Live musik fra Black N´Blue sørger for at åbne dansegulvet og DJ’en sætter gang i selv de yderste 

kroge. I den lækre julebuffet er der noget for enhver smag! 

 

Fri bar 

I baren serveres et udvalg af vine, øl og vand ad libitum. Du har mulighed for at tilkøbe lækre 

cocktails og julens snapse til favorable priser (de er IKKE inkluderet i år ☺). 

 

Fortsæt festen 

Der serveres natmad, inden du gratis kan tage en shuttle-bus til Esbjerg centrum, hvor du kan 

fortsætte festen på et af byens mange barer og natklubber. 

 

Husk at blive medlem af vores Facebook side 

”TIPF - Tjæreborg Industri's Personale Forening” 

https://www.facebook.com/groups/352619878780635/  

http://www.tji.dk/index.php/info/arrangementer/
http://www.efbjulefrokost.dk/
https://www.facebook.com/groups/352619878780635/
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Julefrokost på Blue Water Arena 2019

Den store julebuffet
DET KOLDE

• Marinerede hvide sildefileter, høvlede 
æbler, rødløg og syltede kapers 

• Kogte æg pyntet med friske rejer og citron,  
dertil purløgsmayonnaise 

• Cremet klassisk tunmousse med agurkespåner, spicy 
krabbesalat og kaviar

• Hjemmelavet varmrøget laksefilet med citronpeber, 
estragoncreme og sprød salat

• Lufttørret juleskinke med tomattapanade, melon og 
pestomarineret mozzarella

• Lun baconleverpostej med stegte champignon 
og syltede senneps-rødbeder

• Sprøde tarteletter med hønsekød og  
aspargessnitter i cremet aspargessauce 

• Brødbuffet med spændende delikatesse  
rugbrød, hjemmelavet friskbagt 

grovbrød og økologisk smør

DESSERT 
• Oksens hjemmelavede 

ris a l’amande med vanilje, mandler 
og lun kirsebærsauce

• Ostehapsere med hjemmelavet kvæde-
marmelade og sprøde grissini

• Sprøde kransekagestænger med hvid
chokoladecreme og syltede havtorn

NATMAD
Hotdogs med alt i tilbehør

Menuen indeholder naturligvis vegetarvenlige retter, 
og vi tager særligt hensyn til personer med glutenallergi.

DET VARME
• Sprødstegt ribbensteg stegt med
Oksens hjemmelavede julerødkål 

• Små kartofler stegt i andefedt drysset med 
hakket bredbladet persille 

• Rosastegte kalvefilet med fermenteret hvidløgspuré 
og frisk rosmarin

• Kraftig juleinspireret skysauce med ingefær og grønne peberkorn
• Rosastegt berberie-andebryst med saltbagte jordskokker 

og frisk timian
• Hjemmelavede kalv-og flæskefrikardeller med 

krydderurtekartoffelsalat
• Smørstegt julemedister med hjemmelavet grov sennep 

og syltede rødbeder
• Citronmarineret cruditésalat med grønkål, saltbagte 

mandler, soltørrede tranebær og friske blåbær
• Bagt rodfrugtsalat med olivenolie, ristede 

kikærter, hasselnødder og babyspinat
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ALL INCLUSIVE
JULEFROKOST

pr. kuvert

kr. 639,-  
ex. moms  

(kr. 799,- inkl. moms)  

        PROGRAM
17.00  Velkomstområde 
           og garderobe åbner
18.00  Dørene til Carlsberg  
           Lounge åbner
18.30  Den store julefrokostbuffet  
           med alt i koldt, lunt og sødt 
22.00  Livemusik med 
           BLACK N´ BLUE samt DJ  
00.45  Natmad
01.30  Tak for i aften

Gratis shuttlebus til Esbjerg 
centrum kl. 01.00 - 02.00

Bestil eller få 
flere informationer

www.efbjulefrokost.dk 
 

Ring til os på 76 12 66 00 
eller skriv på 

konference@efb.dk.

Hold årets julefrokost på Blue Water Arena

22., 29. og 30. november & 6. og 7. december
EfB Julefrokost 2019


