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JUL PÅ RESTAURANT GENERALEN
Den søde juletid nærmer sig med hastige skridt og her på
Restaurant Generalen er vi også igang med de første
juleforberedelser. På Generalen sørger vi for en fantastisk
julemenu, som vi serverer fra den sidste uge i november.
Med klassisk julepynt, juledekorationer og levende lys fejrer
vi den skønne julemåned.

Generalens Eventyrlige
Julemarked

LØRDAG D. 23. & SØNDAG D. 24.

NOVEMBER KL. 10.00

Smag på Fredagen
FREDAG D.  10 .  JANUAR

KÆMPE WIENERSNITZEL M/TILBEHØR

November: Åbent fredag og lørdag kl. 12.00-20.00
December: Åbent fredag og lørdag kl. 12.00-20.00 - dog er
sidste dag med normal åbningstid lørdag d. 22. december.
 
Obs! vær opmærksom på ændring af åbningstider ved
eventuelle selskaber og events.
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Åbningstider Generalens Store Julebal
LØRDAG D. 7. DECEMBER

JUILEBUFFET, JULETRÆSDANS & LIVEMUSIK

HOLD JERES JULEFROKOST PÅ GENERALEN
Hold jeres julefrokost på Rest. Generalen, den tidligere
herskabsstald, beliggende for foden af Tranekær Slot på
Langeland. Med de historiske rammer, der stammer fra 1800-
tallet, kommer den klassiske, gammeldags julestemning i spil.
Rammerne passer perfekt til julehygge med både familie,
venner og kollegaer. 
 
Vi tilbyder et stort udvalg af julebuffetter, julemenuer og
juletapas til både små og store selskaber. Alle menuer og
buffetter er beskrevet i vores julebrochure. Send en mail til
Pichardtskontor@gmail.com for at få tilsendt brochuren som
pdf. Vi ses på Restaurant Generalen for foden af Tranekær
Slot.

Smag på Fredagen
FREDAG D.  17 .  JANUAR

STEGT FLÆSK,  PERSILLESOVS,
RØDBEDER.

Smag på Fredagen
FREDAG D.  24 .  JANUAR

STEGTE REVELSBEN,  MOS OG
SAUCE.

Smag på Fredagen
FREDAG D.  31 .  JANUAR

BENLØSE FUGLE & GL.  DAWS
ÆBLEKAGE
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TILMELDING TIL EVENTS
via vores hjemmeside housepichardt.dk/events

INGREDIENSER
 

6 æg og 300g sukker 
Fintreven skal af 1 citron

1 spsk. vanilje
1 spsk. kanel

1 tsk. allehånde
5 strøg fintreven muskatnød

250g mel
1 tsk. bagepulver

150g Finthakkede hasselnød 
250g smør 

1 dl. piskefløde 
3 skrællede æble i hver 12 både 

 
 

SÅDAN LAVER DU ÆBLEKAGEN
 

1) Æg og sukker piskes hvidt og stift.
 

2) Citronskal, vanilje, kanel,
allehånde, muskatnød, mel,

bagepulver og hasselnød blandes
grundigt sammen og ned i æggene.

 
3) Smør smeltes og vendes ned i

kagemassen.
 

4) Fløde tilsættes og vendes rundt.
 

5) Æble blandes ned i massen. 
 

6) Bageform smøres og papir
kommes i bunden.

 
7) Kom kagemassen i kageformen.

 
Drys med mandel flager eller splitter

på toppen.
Bages ved 160* i ca. 40 /45 min.

 
 

Serveres med flødeskum eller god is
til og meget gerne lun.

 
 

VELBEKOMME!

GENERALENS FANTASTISKE JULE ÆBLEKAGE.
TIL 12 PERSONER

GENERALENS EVENTYRLIGE JULEMARKED
LØRDAG D .  23 .  &  24 .  NOVEMBER KL .  10 .00-16 .00
For 2. år i træk afholder vi arrangementet Generalens Eventyrlige
Julemarked på Restaurant Generalen - den gamle herskabsstald
beliggende for foden af Tranekær Slot. De flotte, gamle hestebåse og
de mange yndige detaljer, der stammer tilbage fra 1800-tallet, udgør
de perfekte rammer for julestemning og julehygge. Duften og lyden af
jul, gamle juletraditioner samt kvalitet og lokalt samarbejde vil være
omdrejningspunktet for dette års julemarked. 
 
Kom og oplev lokale stadeholdere, find de perfekte julegaver, lav
juledekorationer og julepynt. Dekorer julehjerter med Stæhrs Bageri
og lav dit eget lys af bivoks sammen med Langelands
Biavlerforening. Vi ses til Generalens Eventyrlige Julemarked!
 
GRATIS ENTRÈ BEGGE DAGE.

GENERALENS STORE JULEBAL MED LIVEMUSIK!
LØRDAG D .  7 .  DECEMBER KL .  18 .00
Kridt danseskoene og tag Deres familie, venner eller kollegaer med til
julebal! De starter med at nyde Pichardt’s hjemmelavede gløgg med
juleknas til, hvorefter der bydes til bords til en elegant og smagfuld
julebuffet med mange lækkerier. Derefter kan kaffen nydes med et
glas cognac eller likør samt julebag, hvorefter der kan dansesom
juletræet og drikkes et glas julebryg. 
 
Herefter går det svendborgensiske band Under the Covers – 70’s
Experience på scenen. Med festlige 70’er hits og juleklassikere
spiller bandet op til fest og dans i den gamle herskabsstald. Musikken
starter kl. 21.00 og slutter 01.00.
 
Pris pr. person inkl. velkomst, julebuffet, kaffe & livemusik: kr. 350,-
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NYTÅR 2019 
DEN STORE SKALDYRSANRETNING & 
DEN STORE SKALDYRSANRETNING
Muslinge- og krebse suppe med muslingemousse og krebsehaler, ½
kogt hummer, jomfruhummer og 3 østers. Dildkogte krebs, 2 slags
muslinger og kogte krabbe klør. Saftige rejer med urter, grillet
blæksprutte, laks og kammuslingeterrin. Syltet laks, skaldyrssalat
med jordskokker og kammusling. Serveret med et udvalg i dressing
og brød.
 
Flot anrettet på fade med tilbehør KUN 650,00kr pr. pers.
 
PICHARDT'S NYTÅRSGALLA MENU
Pichardt’s giver 3 snacks til at starte med. Herefter serveres en
forret med cremet muslinge- og krebse suppe samt røget
krondyrkølle. Til hovedret serveres bagt torskeryg med hummer,
grillet kalvemørbrad og perlehøne ”pølse”. Til dessert serveres
chokolade og grape.
 
3 retter 395,00 kr. 4 retter 475,00 kr. 5 retter 550,00 kr.
Snacks, samt brød og smør er inkl.
 

GENERALENS ARRANGEMENTER 
FORÅRET  2020
Nu er vi klar med de første arrangementer i foråret 2020: 
 
Smag på Fredagen - Hver fredag fra. d. 10. januar til og med fredag
d. 27. marts inviterer vi til Smag på Fredagen, hvor vi serverer
danske retter, der passer til årstiden. 
 
Fastelavnsfest & modeshow for børn - søndag d. 10. februar
 
Øl & mad med Svendborgsund Bryghus - lørdag d. 14. marts
 
Børnekokkeskole - mandag d. 6 & tirsdag d. 7. april
 
Generalens Påskebuffet - torsdag d. 9. til og med søndag d. 12.
april
 
Skaldyrsaften - lørdag d. 18. april 
 
Hummerbuffet - lørdag d, 23. maj

I løbet af december vil alle events for 2020 være at finde 
på hjemmesiden.


