
Juleanretning
 

FROKOST KL. 11.00 -16.00
• Hjemmelavet stegte sild
• Fiskefillet m. remoulade
• Gravad laks
• Hjemmerøget andebryst
• Ribbensteg m/hjemmelavet rødkål
• Ost
• Ris a la mande m/kirsebærsauce
• Brød & fedt

Julemenu
 

• Lune stegte sild
• Karrysild med vagtel æg
• Smørstegt rødspættefilet m. hjemmelavet remoulade
• Skaldsdyrssalat m/hummer, krebs & rejer
• Gravad laks m/djævlesauce
• Andeconfit m/æbler & svesker
• Langtidsbrasseret svinebryst m/hjemmelavet rødkål
• Kalvemedalion m/svampecroketter
• Ost
• Ris a la mande & mandelgave

I  ROSKILDE

Skomagergade 4, Roskilde · Tlf. 46 35 19 00
restaurant@upstairs-roskilde.dk

www.upstairs-roskilde.dk

Selskaber  
ud-af-huset
 

Vi leverer ud af huset til firma-arrange- 
menter, ”den store dag”, gæstebud osv.  
Vi tilbyder følgende: Grill arrangement,  
receptionsmenu, brunch buffet, italiensk  
Antipasti, tappas, julefrokost og nytårsmenu.

Vi leverer på hele Sjælland  
(min. 50 kuverter). Gratis levering i  
Roskildeområdet (min. 10 kuverter).

Kok kan 

tilkøbes for 

klargøring og  

anretning

Selskaber 
i huset
 

Vi tilbyder løsninger til både 
større og mindre selskaber.

Vores store lokale kan rumme  
op til 44 personer og her er 
der mulighed for at lukke af.  
I alt har vi plads til 74 siddende 
gæster alt efter arrangement. 

Har I andre ønsker omkring 
mad/menuer, end hvad  
skrevet står på hjemmesiden, 
så kontakt os endelig.

SKOMAGERGADE 4 1. SAL · 4000 ROSKILDE · UPSTAIRS-ROSKILDE.DK · RESTAURANT@UPSTAIRS-ROSKILDE.DK  ·  4635 1900

Julemenu
Lune stegte sild

Karrysild med vagtel æg
Smørstegt rødspættefilet 

m. hjemmelavet remoulade
Skaldsdyrssalat 

m/hummer, krebs & rejer
Gravad laks m/djævlesauce

Andebryst m/æbler og svesker
Langtidsbrasseret svinebryst m/

hjemmelavet rødkål
Kalvemedalion m/svampecroketter

Kalvesylte m/sennepsmarineret 
rødbede

Ost 
Ris a la mande & mandelgave

Kr. 365,00 pr. kuvert

Julefrokost i Roskilde 
Hjemmelavet stegte sild
Fiske

Hjemmerøget andebryst

m/hjemmelavet rødkål

aftenmenuerne serveres 
som buffet, med mindre 

dette ønskes for større selskaber.

SKOMAGERGADE 4 1. SAL · 4000 ROSKILDE · UPSTAIRS-ROSKILDE.DK · RESTAURANT@UPSTAIRS-ROSKILDE.DK  ·  4635 1900

Julemenu
Lune stegte sild

Karrysild med vagtel æg
Smørstegt rødspættefilet 

m. hjemmelavet remoulade
Skaldsdyrssalat 

m/hummer, krebs & rejer
Gravad laks m/djævlesauce

Andebryst m/æbler og svesker
Langtidsbrasseret svinebryst m/

hjemmelavet rødkål
Kalvemedalion m/svampecroketter

Kalvesylte m/sennepsmarineret 
rødbede

Ost 
Ris a la mande & mandelgave

Kr. 365,00 pr. kuvert

Julefrokost i Roskilde 

Gratis levering i Roskildeområdet 

Juleanretning
Frokost 11.00 -16.00

Hjemmelavet stegte sild
Fiskefillet m. remoulade

Gravad laks
Hjemmerøget andebryst

Ribbensteg 
m/hjemmelavet rødkål

Ost
Ris a la mande 

m/kirsebærsauce
Brød & fedt

Kr. 195,00 pr. kuvert 

Hverken frokost- eller 
aftenmenuerne serveres 
som buffet, med mindre 

dette ønskes for større selskaber.

SKOMAGERGADE 4 1. SAL · 4000 ROSKILDE · UPSTAIRS-ROSKILDE.DK · RESTAURANT@UPSTAIRS-ROSKILDE.DK  ·  4635 1900

Julemenu
Lune stegte sild

Karrysild med vagtel æg
Smørstegt rødspættefilet 

m. hjemmelavet remoulade
Skaldsdyrssalat 

m/hummer, krebs & rejer
Gravad laks m/djævlesauce

Andebryst m/æbler og svesker
Langtidsbrasseret svinebryst m/

hjemmelavet rødkål
Kalvemedalion m/svampecroketter

Kalvesylte m/sennepsmarineret 
rødbede

Ost 
Ris a la mande & mandelgave

Kr. 365,00 pr. kuvert

Julefrokost i Roskilde 
Selskaber ud-af-huset

Vi leverer ud af huset til 
firma-arrangementer,

”den store dag”,  gæstebud osv.

Vi tilbyder følgende:
Grill arrangement
Receptionsmenu

Buffet, Brunch
Italiensk Antipasti

Tappas
Julefrokost

Nytårsmenu

Kok kan tilkøbes for 
klargøring og anretning

Vi leverer på hele Sjælland
 (min. 50 kuverter).

Gratis levering i Roskildeområdet 
- min 10 cuv.

Juleanretning
Frokost 11.00 -16.00

Hjemmelavet stegte sild
Fiskefillet m. remoulade

Gravad laks
Hjemmerøget andebryst

Ribbensteg 
m/hjemmelavet rødkål

Ost
Ris a la mande 

m/kirsebærsauce
Brød & fedt

Kr. 195,00 pr. kuvert 

Hverken frokost- eller 
aftenmenuerne serveres 
som buffet, med mindre 

dette ønskes for større selskaber.

Serveres ikke som buffet Serveres ikke som buffet

225 kr.

pr. kuvert395 kr.

pr. kuvert


