Nyhedsbrev
APRIL
Skaldyrs aften
lørdag d.
16. april
Fra kl. 18.00 på
Generalen…
Hele skaldyrs menuen
serveres ved bordet og
er individuelt anrettet.
Friske skaldyr på fad
3 små Lune retter
samt Dessert

Pris: 595,00kr

fra Pichardt’s Restauranter

Kokke skolen på Generalen i Påske ferien, gik rigtig
godt. Vi havde 15 meget dygtige unge mennesker, som lavet
en oplevelse på en 3retters middag til deres familier, og de
fik lært noget om at tilberede laks og skære i en unghane
samt lave sin egen is. Vi var i alt 45 spidsende gæster til
middag. Tak for en dejlig dag og på gensyn til sommerskole!

Roskilde koret på Generalen
Lørdag den 30.04.16 Kl.15.00
- Dørene er åben fra kl. 12.00
Det er gratis og dermed frie pladser.
Se mere her og under events på web.

Der kan købes kaffe
/te og stort kagebord
til 79,-kr pr cov.

April byder på forårs menukort…
så er der kommet små nye kartofler og frisk asparges.
Med vores nye menukort, der er sprængtfyldt med forårets
grønsager og lette retter på syrnet laks i urter og citrus, vores
”sylte” af unghane og grønsager samt variation af tomater med
safran og rogn. Jeg har bestræbt mig på at få foråret ned på
tallerkenen og finde frem til smagen af varme og sol.

Generalens
Landmenu
3 retter 300.- kr

Kalender for
April måned
16.04.16

30.04.16

Den Store
skaldyrs aften
Koncert med
Roskilde koret

Vi har sat lam og kalveryg fra Grambogaard og poussin fra
Frankrig på kortet med fantastiske små nye asparges kartofler og
fundet en masse urter som citron verbena, rød skovsyre, senneps
blade og små gulerødder. Køkkenet sprudler af ”grøn” energi 
Og så har vi jo vores daglige menu til en fast pris på
300,- for 3 retter
med ny inspiration hver uge.
Åbnings tider på Generalen:
Fredag:
11.30 til 21.00
Lørdag:
11.30 til 21.00
Søndag:
11.30 til 15:30
Der kan forekomme lukkedage pga. konfirmationer

Mad til
prinser og
prinsesser
1 ret 89,-kr

