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DER VAR ENGANG…
Julen er eventyrernes tid: Litteraturens vintereventyr, som vi er så rige
på her i Norden, og filmenes juleeventyr, som vi genser år efter år.
Men smukkest er det, når vores egen jul bliver et eventyr.
Et magisk eventyr om nærvær, næstekærlighed og familietraditioner.
På d’Angleterre har vi mange traditioner, der knytter sig til julen,
men den vi har allermest kær, er når københavnerne og gæster
fra nær & fjern samles foran hotellet en mørk eftermiddag i november
for at nyde årets julefacade blive tændt og lyse op på Kongens Nytorv.
Igen i år skal et juleeventyr pryde d’Angleterres julefacade,
men hvilket afslører vi først fredag den 23. november,
hvor Den Kongelige Livgardens Musikkorps vil spille smukke
vinter- og julemelodier, både før og efter.
Vi glæder os til at dele denne skønne eftermiddag med alle,
der også har en særlig kærlighed til julens eventyr og magi,
som netop starter, når d’Angleterres facade
atter lyser op i Københavns tiltagende vintermørke.
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FROKOSTMENU
12:00 – 16:30
Serveres fra 19. november til og med 26. december
Islandsk laks med vintersalater
Bagt torsk med æbler, kål og muslingesauce med ingefær
Grillet andebryst med krydderier, beder og sauce gastrique
Ris à l’amande ”d’Angleterre”
550 DKK
Tre-glas vinmenu: 375 DKK

AFTENMENU
Søndag til torsdag 18:00 – 21:30 / Fredag og lørdag 18:00 – 22:30
Serveres fra 19. november til og med 26. december (juleaften undtaget)
SNACKS
Gougères med sort trøffel og tørret høost – Østers med tyttebær og røget olie
Tilvalg: Kaviar med salte æbleskiver: 235 DKK
MENU
Islandsk laks med vintersalater, peberrod, creme fraiche og islandsk wasabi
Bagt torsk med æbler, kål og muslingesauce med ingefær
Skummende kastanjesuppe med kammuslinger, jordskokker, kvæde og brunet smør
Tilvalg af sort trøffel: 175 DKK
Grillet Label Rouge andebryst
Ris à l’amande ”d’Angleterre”
995 DKK
Fem-glas vinmenu: 745 DKK
Menu med aperitif champagne, vinmenu, mineralvand, kaffe & sødt: 2.025 DKK
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EFTERMIDDAGSGLØGG
12:00 – 18:00
Nyd julestemningen på d’Angleterre, når vi serverer eftermiddagsgløgg hele julen
fra 19. november til og med 26. december.
Gløggen serveres i lobbyen, i Marchal Bar og på terrassen.
Snedronningens hvide gløgg serveret med snebolde af marcipan og cognac,
rullet i hvid chokolade og kokos: 145 DKK
Den klassiske røde gløgg serveret med pebernødder: 135 DKK
Varm chokolade med pisket fløde: 65 DKK
Étagère med blandede julekager til to gæster: 275 DKK
Æbleskiver med hjemmelavet syltetøj: 125 DKK

GLØGG OG SØDT I WINE ROOM
15:00 – 17:00
Forhåndsreservationer til grupper fra fire eller flere gæster.
Rød eller hvid gløgg og étagère med blandede julekager: 235 DKK per person
Rød eller hvid gløgg og æbleskiver med hjemmelavet syltetøj: 265 DKK per person
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Balthazar Champagne Bar ser frem til en fornøjelig juletid,
og vi glæder os til at byde Dem velkommen til en festlig måned.
Vi åbner en låge i vores skønne og boblende julekalender hver dag fra 1. til 24. december, og vi
har åbent de tre første søndage i december, hvor en jazz-trio vil sørge for de musikalske rammer.
Julekalender
Julen er en tid, hvor det handler om at give, og derfor vil vi igen i år åbne en ny låge i vores
julekalender. 24 særligt udvalgte kalendergaver vil hver dag blive foræret til en heldig vinder,
og alle kan deltage i Balthazars julekalender på Facebook, ved at ’synes godt om’ de daglige opslag
og fortælle os i kommentarfeltet, hvem gaven skal deles med.
Advents-jazz
Komplementér Deres juleshopping med lidt selvforkælelse, og kom forbi til et glas champagne
eller vores skønne gløgg-cocktail i de smukke omgivelser til lyden af bløde jazztoner på de tre første
søndage i december. Vi har åbent 15:00 – 24:00, og der spilles jazz mellem 19:00 – 22:00.
Da december er Balthazars travleste måned på året, anbefaler vi at reservere bord på forhånd.
Send os en mail på: reservations@balthazarcph.dk
Facebook: www.facebook.com/balthazarcph
Instagram: @balthazarcph
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JULEAFTEN I MARCHAL
24. december 18:00 – 22:00
Islandsk laks med vintersalater, peberrod, creme fraiche og islandsk wasabi
Bagt torsk med æbler, kål og muslingesauce med ingefær
Skummende kastanjesuppe med kammuslinger, jordskokker, kvæde og brunet smør
Grillet Label Rouge andebryst med varme krydderier, beder og sauce gastrique med lang peber
Ris à l’amande ”d’Angleterre”
Gave fra køkkenet
895 DKK
Fem-glas vinmenu: 745 DKK
Menu med aperitif champagne, vin, mineralvand, kaffe og sødt: 1.925 DKK
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NYTÅRSAFTENS DAG I MARCHAL BAR
31. december 12:00 – 18:00
Gillardeau-østers med kaviar og valgfri champagne. Vælg mellem otte forskellige champagner på glas
Fra 695 DKK

NYTÅRSAFTEN I MARCHAL
31. december 18:00 – 22:00
SNACKS
Gougéres med sort trøffel og Comté – Østers med champagne granité
Tatar rørt med caviar og syltede svampe
MENU
Marineret søtunge med porrer, østers, tang og Marchal Gold Caviar
Skummende kastanjesuppe med dansk sort hummer, jordskokker, kvæde og brunet smør
Kartoffelpuré med saltet smør, confiteret æggeblomme og vintertrøffel fra Piemonte
Iberico Secreto med artiskokker, citron og sort hvidløg
Oksemørbrad i crouton med løg, pommes puré, persille og trøffelsky
Ost med garniture eller yoghurtsorbet med bagt pære
”Guldbar” med calvadosis – Kransekage og petit fours
Snacks & menu: 1.645 DKK
Seks-glas vinmenu & champagne: 1.195 DKK
Menu med vin, champagne, mineralvand, kaffe og sødt: 2.950 DKK
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JULEAFTEN IN-ROOM DINING
24. december 18:00 – 22:00
Islandsk laks med vintersalater, peberrod, creme fraiche og islandsk wasabi
Bagt torsk med æbler, kål og muslingesauce med ingefær
Grillet Label Rouge andebryst med varme krydderier, beder og sauce gastrique med lang peber
Ris à l’amande ”d’Angleterre”
Gave fra køkkenet
795 DKK
Tre-glas vinmenu: 395 DKK

NYTÅRSAFTEN IN-ROOM DINING
31. december 18:00 – 23:00
SNACKS
Gougéres med sort trøffel og Comté – Østers med champagne granité
Tatar rørt med caviar og syltede svampe
MENU
Marineret søtunge med porrer, østers, tang og Marchal Gold Caviar
Oksemørbrad i crouton med løg, pommes puré, persille og trøffelsky
”Guldbar” med calvadosis
Snacks & menu: 895 DKK
Tre-glas vinmenu: 450 DKK
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NYTÅRSGALLA

NYTÅRSMENU

Traditionen tro vil vi igen i år afholde
den storslåede nytårsfest i vores
smukke rammer på d’Angleterre.

Salte & sprøde snacks
NV, Pol Roger, Brut

Køkkenet har sammensat
en ekstraordinær nytårsmenu,
ledsaget af champagne og udsøgte vine.
Blomster og dekorationer kreeret
af d’Angleterre CREATIONS.
I år danner skuespiller og sanger Trine Pallesen
sammen med en jazzkvartet
musikalsk ramme for middagen,
mens Ole Kibsgaard med Bobo Moreno
som solist spiller op til dans.
Vi ser frem til denne festlige aften
og håber på fornøjelsen af Deres selskab
til årets sidste fest.
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Jomfruhummer – kaviar – syltet skorzonerrod
Østersblade & salvie hollandaiseskum
2017 Josè Pariente, Verdejo
Smørstegt pighvar – brøndkarsecreme
Portulak – hvedegræs & vintertrøffel
2015 Chablis , Christian Moreau, Magnum
Champagne & grøn te
Ungkvægsmørbrad – confiteret kalvebrissel
Sprød skagenskinke – kimblade & sauce mystique
2015 la Reserve d`Angludet, Margaux
Danske gårdoste – multebærchutney
Manitoba & ristet rug
2015 Barbera d`Asti Superiore, Villa Susti, Contento
Hvid chokolademousse – havtorn – mango & hasselnøddekiks
2015 Coteaux du Layon, Baumand
Kaffe & avec
Kransekage
NV, Pol Roger, Brut

3.295 DKK

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

Reservation: +45 7879 5196
event@dangleterre.com

Charcuteri & oste
med klassisk garniture
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JAZZBRUNCH
1. januar 10:00 – 15:00
Bloody Mary & champagne
Surdejsbagt morgenbrød samt smørcroissanter
Økologisk yoghurt & granola
Chiagrød, quinoa & granatæble
Danske klassikere & italiensk charcuteri
Østers med citron & vinaigrette
Torsk, havets salat, sennep & rødbede
Danske oste med knas, chutney & marmelader
Pandekager & sirup
Røræg & bacon med hjemmelavet ketchup
Brunchpølser fra Slagter Vollstedt
Skinketoast, Comté & trøffelcreme
Alé-braiserede grisekæber, puf, selleri & æble
Helstegt benskinke med grøntsagsspreads
Marineret kalveculotte, østershatte & kalvejus
Grillede kartofler, fermenteret hvidløg & urter
Cæsarsalat med parmesan, brødcroutoner & karse
Søde kartofler, grøntsagsfritter & løgemulsion
Spæde salater med urter & sennepsvinaigrette
Sprøde vafler med hasselnøddecreme
Kransekagehorn & konfekt
Solbærmousse med sprød lakrids
Sort & hvid chokolade med saltet crumble – Profiteroles med tecreme
Æbletærte med karamel & streusel – Friske frugter samt frugtsalat
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Juice, smoothies & kefir – Kaffe & te
750 DKK
Reservation: +45 7879 5196 / event@dangleterre.com
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VINTERPRISER
Juleophold & Tivoli
Grib julens hyggelige stunder, og forkæl Dem selv og en, De holder af med et juleophold på d’Angleterre
og et besøg i Tivoli, der er smukt udsmykket med tusindvis af julelys. Udover indgangen til Tivoli
er også vores overdådige morgenmadsbuffet inkluderet.
Denne særlige julepris er tilgængelig mellem den 17. november og 31. december.
Minimum to nætter, priser fra 9.580 DKK.
Vintersuite & Marchal
Book et to-dags ophold på d’Angleterre i en suite, hvor der både er tid og plads til hygge og selvforkælelse.
Nyd en tre-retters middag på vores Michelin-restaurant Marchal, og stå op til vores morgenmadsbuffet,
som også er en del af dette vinterophold.
Denne særlige vinterpris er tilgængelig mellem den 1. januar og 31. marts 2019.
Priser fra 11.230 DKK
Upgrade er muligt fra søndag til torsdag (afhængig af belægning).
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NYTÅRSOPHOLD
Fejr nytåret på 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 11.340 DKK
Værelse & nytårsgalla: (for to personer) fra 10.090 DKK
Suite, nytårsgalla & jazzbrunch: (for to personer) fra 13.590 DKK
Suite & nytårsgalla: (for to personer) fra 12.590 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 derfor vores ypperste for at skabe det bedste juleeventyr,
der begynder det øjeblik, vi byder vores yngste gæster velkommen
med hjemmebagte julesmåkager og en særlig gave.
Mellem den 20. og 27. december vil der være et legerum,
hvor børnene har mulighed for at slippe fantasien løs
i selskab med hotellets andre små gæster.
Når dagen går på hæld, vil de blive forkælet med søde lækkerier
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.
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VINTER I CREATIONS
I d’Angleterre CREATIONS er der rigelig og luksuriøs inspiration at hente,
hvad enten De søger en gave til den udkårne eller lidt velfortjent selvforkælelse.
Vi har omhyggeligt udvalgt det smukkeste julepynt og de skønneste vinterprodukter
til vores hylder med udgangspunkt i d’Angleterres stilbevidste univers:
Varme faux fur-plaider til de kolde aftner, hvor frosten bider, og sneen daler.
Udsøgt the og eksklusive duftlys fra parisiske Ladureé, der både spreder duft og
hygge i hjemmet, når roen har sænket sig over land & by, og smukke coffee table
books til tusmørkestunderne – og meget andet.
Vores åbningstider er:
Tirsdag – fredag: 9:00 – 16:00
Lørdag: 10:00 – 17:00
Søndag: 10:00 – 15:00*
*25. november, 2., 9. og 16. december.
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GAVEKORT
TIL D'ANGLETERRE
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

30

D’ANGLETERRE JUL OG NYTÅR 2018

31

JUL I AMAZING SPACE
PRE-CHRISTMAS TREAT FOR FACE & BODY (70 minutter)
Forkæl din krop, og forskøn dit udseende med en velgørende behandling
før julens mange festlige arrangementer.
Luksusbehandling fra top til tå.
Ryg, nakke og skuldrer masseres med varme ædelstene,
og hele kroppen indsvøbes i opstrammende silkewrap.
Ansigtet afrenses, micro- exfolieres under aroma-damp
og dybdeplejes med maske af regenererende honning og sheasmør.
Behandlingen afsluttes med Face Sculpting Therapy
med forfinende, opstrammende og udglattende effekt på ansigt og hals.
Juleforkælelsespris: 975 DKK
(Normalpris: 1.250 DKK)
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