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VINTERENS SKØNHED
Ingen skønhed er lig naturens egen, 

og især vinterens skønhed er alt overlegent.
 

Iskrystallernes smukke og detaljerede symmetri og glitrende lys. Sneens renhed og 
tyngde, der sænker en ophøjet ro over de landskaber, den dækker. 

Isens blanke spejl, der reflekterer den forsigtige, lave vintersols klare lys.  
De dalende snefnugs milde vrimlen i de blå timer – og den knitrende, bløde lyd, 

når man som den første betræder nyfalden sne.
 

Men smukkest i vinterens verden er det fortryllende nordlys, 
hvis overjordiske skønhed altid vil drage og betage mennesket.

 
Til vores breddegrader rækker nordlyset kun alt for sjældent, ligesom København

også kun står på dørtærsklen til Skandinaviens nordlige vinterlandskaber,
men efter den 22. november vil vinterens skønhed lyse op 

på d’Angleterres hvide facade.
 

Vi glæder os til at dele dette års julefacade med alle,
der også har en særlig kærlighed til vinterens skønhed og sæsonens magi,

som netop starter, når d’Angleterres facade
atter lyser op i Københavns tiltagende vintermørke.
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FROKOSTMENU
12:00 – 16:00

Serveres fra 18. november til og med 26. december 

Carpaccio af norske kammuslinger med jordskokker og hasselnødder
Sprødt stegt svinebryst med knoldselleri og trøffelsauce

Grillet and med rødbeder, lavendel og sauce gastrique på honning
Tilvalg af oste med garniture: 225 DKK

Ris à l’amande ”d’Angleterre”
595 DKK 

Vinmenu fire glas: 495 dkk

AFTENMENU 
Søndag til torsdag 18:00 – 21:00 / Fredag og lørdag 18:00 – 22:00

 Serveres fra 18. november til og med 26. december (ikke tilgængelig 24. december)

Køkkenets tre udvalgte snacks

Carpaccio af norske kammuslinger med jordskokker og hasselnødder

Bagt torsk med pommes purée, porre og sauce på ingefær og fennikel

Sprødt stegt svinebryst med knoldselleri og trøffelsauce

Grillet and med rødbeder, lavendel og sauce gastrique på honning

Tilvalg af oste med garniture: 225 DKK
Ris à l’amande ”d’Angleterre”  

1.095 DKK
Vinmenu fem glas: 795 DKK
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EFTERMIDDAGSGLØGG 
TERRASSE, BAR & LOBBY: 12:00 – 20:00 

Det er ikke muligt at reservere bord

Snedronningens hvide gløgg serveret med snebolde af marcipan og cognac, 

rullet i hvid chokolade og drysset med kokos: 150 DKK 

Den klassiske røde gløgg med julesmåkager: 140 DKK 

Hvid eller rød gløgg og æbleskiver: 265 DKK 

Étagère med blandede julekager til to gæster: 285 DKK

Hvid eller rød gløgg og étagère med blandede julekager til to gæster: 275 DKK  per person

Æbleskiver med hjemmelavet syltetøj: 125 DKK

Sirupskage: 135 DKK 
 

GLØGG OG SØDT I WINE ROOM 

15:00 – 15:50 & 16:00 – 16:50

Reservationer kun til grupper på fire eller flere gæster

Hvid eller rød gløgg og étagère med blandede julekager: 275 DKK per person

Hvid eller rød gløgg og æbleskiver med hjemmelavet syltetøj: 265 DKK per person
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Især i december er Balthazar Champagne Bar boblende. Der er flere bobler på menukortet, 
der er bobler i gløggen, og der er bobler i vores klassiske champagnejulekalender. 
Og så er der ovenikøbet ekstra lange åbningstider til at nyde alle herlighederne i.

 CHAMPAGNEJULEKALENDER
Julen er en tid, hvor det handler om at give. Derfor vil vi igen i år fejre julen med vores skønne og 

boblende julekalender. Hver dag i december vil vi åbne op for en af julekalenderens 24 låger og afsløre 
en af de særligt udvalgte og boblende kalendergaver, som De kan blive den heldige vinder af. For at 

deltage i Balthazars julekalender skal De blot følge @balthazarcph på Instagram, ”like” et af de daglige 
kalenderopslag og fortælle os i kommentarfeltet, hvem gaven skulle nydes sammen med, 

hvis det var netop Dem, Lykkens Gudinde tilsmilede.
 

CHAMPAGNE & GLØGG COCKTAIL
På Balthazar er vores smukke Champagne & Gløgg Cocktail en stolt juletradition. 

Hvert år på denne tid tryller vores bartendere med hjemmelavet pebernøddeskum, d’Angleterres 
hvide gløgg og en lækker champagne, der tilsammen munder ud i en krydret og sød cocktail, 

der dufter og smager af julens bedste ingredienser.

De kan nyde julen hos Balthazar lidt længere, end De plejer. Vi har udvidet åbningstiderne, så vi hver 
fredag og lørdag i december holder åbent helt til klokken 03:00. De kan også tyvstarte det nye år med et 

glas champagne på Balthazar, da vi har åbent fra 12:00 – 18:00 nytårsaftensdag.
 

Da december er Balthazars travleste måned på året, anbefaler vi at reservere bord på forhånd.
Send os en mail på: reservations@balthazarcph.dk 
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JULEAFTEN I MARCHAL
24. december 18:00 – 22:00 / Kun for hotelgæster

Canapés 
Carpaccio af norske kammuslinger med jordskokker og hasselnødder
Bagt torsk med pommes purée, porre og sauce på ingefær og fennikel

Sprødt stegt svinebryst med knoldselleri og trøffelsauce 
Grillet and med rødbeder, lavendel og sauce gastrique på honning 

Tilvalg af oste med garniture: 225 DKK
Ris à l’amande ”d’Angleterre”

1.095 DKK
Vinmenu fem glas: 795 DKK
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NYTÅRSAFTENSDAG I MARCHAL BAR   
31. december  12:00 – 18:00 

Tre Gillardeau-østers med caviar og et glas Pol Roger, NV, Brut champagne
  495 DKK 

NYTÅRSAFTEN I MARCHAL  
31. december  17:30 – 23:00

Champagne og snacks
Carpaccio af norske kammuslinger med jordskokker,

Oscietra caviar og hasselnødder
Pandestegt pighvar med porre og beurre blanc

Grillet hummer med kastanje, bisque og syltet græskar 
Pommes purée med brunet smør og trøfler

Chateaubriand med løg og sauce bordelaise
Tilvalg af oste med garniture: 225 DKK

Pæresorbet
”Gold nugget” med calvados-is

Kransekage
3.200 DKK

Inklusiv vinmenu, champagne, mineralvand, kaffe og sødt
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JULEAFTEN & ROOMSERVICE  
24. december  18:00 – 22:00 

Carpaccio af norske kammuslinger med jordskokker og hasselnødder

Bagt torsk med pommes purée, porre og sauce på ingefær og fennikel

Grillet and med rødbeder, lavendel og sauce gastrique på honning
Ris à l’amande ”d’Angleterre”

Sød gave fra køkkenet 
795 DKK 

NYTÅRSAFTEN & ROOMSERVICE   
31. december  18:00 – 23:00

Carpaccio af norske kammuslinger med jordskokker,
Oscietra caviar og hasselnødder

Pandestegt pighvar, porre og beurre blanc
Chateaubriand med løg og sauce bordelaise

“Gold nugget” med calvados-is
895 DKK
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Traditionen tro vil vi igen i år afholde 
den storslåede nytårsfest i vores 
smukke rammer på d’Angleterre. 

 
Køkkenet har sammensat 

en ekstraordinær gallamenu,  
ledsaget af champagne og udsøgte vine.

Blomster og dekorationer kreeret 
af d’Angleterre CREATIONS.

Underholdning & musik leveres af 
d’Angleterre Show Orchestra, 

Anna David og Niels HP.

Vi ser frem til denne festlige aften 
og håber på fornøjelsen af Deres selskab 

til årets sidste fest.

3.895 DKK

Reservation:  +45 7879 5196  
event@dangleterre.com

GALLAMENUNYTÅRSGALLA
HUMMER 

Østerscreme – caviar – hvide ribs & biblomme
2012 Mandois Blanc de Blancs

KAMMUSLING 
Skagenskinke – sprøde jordskokker –  karamelsten & brunet smør

2018 Grand Bateau Blanc, Bordeaux

YUZU-SORBET
Ingrid-Marie-æble – champagneskum

OKSEMØRBRAD
Marv – persilledisk – Karl johan-mousseline

2012 Ségla, Margaux

DANSKE GÅRDOSTE
Saltet boghvede – timian

2012 Ségla, Margaux

CHOKOLADEDESSERT
Mandelkage – solbær & cognac-sne

2012 L.B.V Port Fonseca

NATMAD
Pytt i panna – spejlæg – bearnaisesauce – rødbeder & rugbrød

Charcuteri & oste med klassisk garniture
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JAZZBRUNCH
1. januar 10:00 – 15:00

Bloody Mary & champagne 
Surdejsbagt morgenbrød, wienerbrød & smørcroissanter

Vaniljeskyr, bærkompot & honningristet granola
Smoothiebowl, bær & boghvede
Marmelader & chokoladecreme

Danske klassikere & italiensk charcuteri
Østers & citrus – Torsketatar, friskost & löjrum

Kammuslinger, blomkål & røget olie
Hummerbisque med hummerolie

Pandekager & sirup – Røræg & tørsaltet peberbacon
Brunchpølser fra Slagter Volsted

Croque Madame
Vagtel, rehydrerede morkler & cidersauce

Braiseret grisebryst med peberpurée
Freygaard chokolade højreb med kalveglace
Trøffel-perlebygsotto, blomkål & østershatte

Hjertesalat, surdejscroutoner & tørret Vesterhavsost
Fennikelsalat, æble & limevinaigrette

Danske oste med knas & chutney
Frenchtoast med ahornsirup

Friskbagte vafler & hasselnøddecreme
Lime-crème brûlée med citrussalat

Hasselnødnougat-brownies – Lemon Curd-tærter med brændt marengs
Konfekt & fyldte chokolader

Frugtsalat med bær & Shisokarse
Friskpressede juicer, smoothies – Kaffe & te

750 DKK
Reservation:  +45 7879 5196  /  event@dangleterre.com
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VINTEROPHOLD
JULEOPHOLD & TIVOLI

Grib julens hyggelige stunder, og forkæl Dem selv og én, De holder af med et juleophold på d’Angleterre
og et besøg i Tivoli, der er smukt udsmykket med tusindvis af funklende julelys. Udover indgangen til Tivoli

er også vores overdådige morgenmadsbuffet inkluderet.
Denne særlige julepris er tilgængelig mellem den 16. november 2019 og 5. Januar 2020.

Minimum to nætter, priser fra 9.900 DKK.

VINTEROPHOLD & MARCHAL
Book et todages ophold på d’Angleterre, hvor der både er tid og plads til vinterhygge og selvforkælelse.

Nyd en tre-retters middag på vores Michelin-restaurant Marchal, 
og stå op til vores morgenmadsbuffet, som også er inkluderet i dette vinterophold. 

Denne særlige vinterpris er tilgængelig mellem den 1. januar og 31. marts 2020
Priser fra 4.850 DKK

Upgrade er muligt fra søndag til torsdag (afhængig af belægning).
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NYTÅRSOPHOLD
Byd 2020 velkommen fra d’Angleterre med overnatning, vores store nytårsgalla og den udsøgte 

jazzbrunch 1. januar til disse særlige nytårspriser, og få den skønneste start på det nye år:
 

Værelse, nytårsgalla & jazzbrunch: (for to personer) fra 13.190 DKK
Værelse & nytårsgalla: (for to personer) fra 11.690 DKK

 
Suite, nytårsgalla & jazzbrunch: (for to personer) fra 15.140 DKK

Suite & nytårsgalla: (for to personer) fra 13.640 DKK
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BØRNENES JUL
Julen er et eventyr, der specielt for børnene

er fyldt med spænding, magi og hygge.

På d’Angleterre gør vi vores ypperste for at skabe det bedste juleeventyr,
der begynder det øjeblik, vi byder vores yngste gæster velkomne

med hjemmebagte julesmåkager i en fin d’Angleterre-dåse.
 

Mellem den 18. og 30. december vil der være et legerum,
hvor børnene kan slippe fantasien løs

i selskab med hotellets andre små gæster.

Når dagen går på hæld, vil de blive forkælet med søde lækkerier
og en lille bog med d’Angleterres helt eget juleeventyr

for herefter at forsvinde ind i drømmeland.
 

Eventyret kulminerer juleaften, hvor julemanden kigger forbi d’Angleterre
med gaver til børnene, der i hele december måned har ventet spændt

på netop denne magiske aften.
 

Har De spørgsmål til børnenes jul på d’Angleterre,
bedes De venligst kontakte receptionen.

26 27D’ANGLETERRE JUL OG NYTÅR 2019



28

Fra den 1. november vil vores fine CREATIONS boutique være forvandlet til en 
eventyrlig juleverden af lys, glimmer og magi: Funklende julekugler, de fineste 

nordiske hjerter af mos, smukke lysestager og vidunderlige, små fugle i glitrende 
guldbure i flere varianter til det ekstravagante juletræ.

 
Vi har også fundet vintersæsonens skønneste varer frem: Lækre faux fur plaider i
de flotteste farver, bløde silkepuder, champagne coolers i sølv – og meget, meget 

mere. Hvad enten hjemmet skal pyntes op til jul, eller De søger en gave til én, De har 
kær, er der rigelig og luksuriøs inspiration at hente i CREATIONS.

 
VORES ÅBNINGSTIDER FRA 4. NOVEMBER:

Mandag – fredag: 9:00 – 16:00
Lørdag: 10:00 – 17:00

 
FRA 22. NOVEMBER TIL 23. DECEMBER:

Mandag* – fredag: 10:00 – 18:00
Lørdag: 10:00 – 17:00
Søndag: 10:00 – 15:00

*Mandag 23. december: 10:00 – 15:00

VINTER I CREATIONS

D’ANGLETERRE JUL OG NYTÅR 2019 29



30 31D’ANGLETERRE JUL OG NYTÅR 2019

Med juletiden kommer glæde og hygge, 
men en af julens store udfordringer kan være gaveindkøbene. 

Når kreativiteten er sluppet op, kan et gavekort til d’Angleterre 
være et skønt alternativ, der med garanti vil glæde den heldige modtager.

 
Et gavekort til d’Angleterre overrasker med en luksuriøs oplevelse,

hvad enten det skal bruges på en overnatning på Københavns bedste adresse,
en udsøgt middag på Michelin-restauranten Marchal,

skønne drinks på Balthazar Champagne Bar
eller et smukt og varigt minde fra d’Angleterre CREATIONS.

 
Gavekort kan købes online eller i receptionen.

www.creations.dangleterre.com

GAVEKORT
TIL D'ANGLETERRE



AGELESS – FACE & BODY TREAT (75 min).

Forkæl din krop, og forskøn dit udseende med en velgørende behandling
før julens mange festlige arrangementer.

 
Forløsende massage af ryg, nakke og skuldre efterfulgt af opstrammende bodywrap, 
der nærer og anti-age-plejer huden fra top til tå. Afsluttes med dybdegående ”face-

workout” i form af bindevævsmassage, der udglatter dybere spændingslinjer og 
rynker kombineret med microcurrent therapy, der strammer hudens bindevæv op.

Der serveres en sund og velsmagende cosmofusion-drik med grøn matcha, 
der tilgodeser den indre sundhed.

Decemberpris: 1.025 DKK*
(normal pris 1.250 DKK)

 
*Prisen gælder kun i december

JUL I AMAZING SPACE
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