
MENUFORSLAG TIL BUS & GRUPPEREJSER 

Priser og menuer er kun gældende i restauranten ved minimum 25 personer 
Og ved arrangementer op til 1½ time, herefter beregnes kr. 20,00 pr. person pr. påbegyndt time 

Der dækkes op, tallerken-anrettes og serveres ved bordene 

Seggelund Hovedvej 55 6070 Christiansfeld 
Tlf. 7456 1109 
seggelund.dk – info@seggelund.dk 

 
MORGEN - FORMIDDAG 

Kaffe på kande 
2 halve rundstykker m. smør. 
Kr. 52,00 

Kaffe på kande 
2 halve rundstykker m. pålæg. 
Kr. 58,00 

  

Morgentallerken 
Rundstykke, franskbrød, rugbrød,  
rullepølse, spegepølse,  
lun leverpostej,   
marmelade, skære ost 
og kaffe på kande. 
Kr. 89,00 

FORSLAG TIL KAFFEBORDET 

Kaffe på kande 30,00 

Kringle 28,00 

Lagkage 35,00 

Sønderjysk brødtærte 40,00 

½ bolle med smør 16,00 

Småkager 17,00 

  

DRIKKEVARER 

Pilsner 34,00 

Sodavand 29,00 

1 lille glas rød- eller hvidvin 38,00 

1 alm. glas rød- eller hvidvin 56,00 

Snaps, Gl. Dansk m.m. 33,00 

 

 
FROKOST 

Frokost platte 

Sild m. karrysalat 

½ æg m. rejer,  
Fiskefilet 

2 slags pålæg 

Brie med pynt 

Kr. 150,-  

 

ØVRIGE PRISER 

Smørrebrød 35,00 

3 håndmadder 69,00 

Franskbrød m. ost 33,00 

Franskbrød m. rullepølse 35,00 

 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag – fredag 10.00 – 20.00 
Lørdag  9.00 – 16.00 
Søndag Lukket 

Juli måned: 
Mandag – fredag 10.00 – 21.00 
Lørdag  9.00 – 20.00 
Søndag Lukket 

 

BETALING 
Senest ved afgang, eller overførsel til Jyske 
Bank 7133-1002411 eller Mobilepay 52095 
inden ankomst. Endelig antal personer senest 
dagen før ankomst. 

 

Gæ
ldende fra  januar 202 3 
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HOVEDRETTER 
Hakkebøf                        110,00 
m. bløde løg, surt og hvide kartofler. 

Karbonade 115,00 
m. stuvede ærter / gulerødder 
og hvide kartofler  

Tomatmarineret kalkunbryst 119,00 
m. broccolisalat, hvidvinssauce 
og små ovnbagte kartofler. 

Svinekam 129,00 
m. rødkål, æble m. gelé, skysauce 
og hvide kartofler. 

Svinekam stegt som vildt 129,00 
m. bønner, waldorfsalat, vildtsauce 
og hvide kartofler. 

Baconstegt svinemørbrad 139,00 
m. sauterede grøntsager, grilltomat, rødvinssauce 
og flødegratinerede kartofler 

Mørbradbøf 129,00 
m. bløde løg, champignonsauce, 
bønner og hvide kartofler. 

Kalvesteg stegt som vildt 119,00 
m. dampede bønner, tyttebær, 
waldorffsalat, vildtsauce og hvide kartofler. 

Oksesteg 125,00 
m. sønderjysk hvidkål, bønner,  
skysauce og hvide kartofler. 

Sønderjysk grønlangkål 135,00 
m. hamburgerryg, kålpølse,  
brunede kartofler og rødbeder. 

Wienerschnitzel 135,00 
af svinemørbrad m. ærter, 
smørsauce og brasede kartofler 

DESSERTER 
Forskellige fromager, i glas 39,00 

Hjemmelavet vaniljeisrand 56,00 
m. lun hindbærsauce 

 

FAKTA 
Seggelund er centralt beliggende ved 
hovedvej 170, 3 km. fra motorvej E45. 
Kombiner besøget med en udflugt til 
områdets attraktioner, bl.a. den berømte 
UNESCO hædrede brødremenighedsby 
Christiansfeld, genforenings– og 
grænsemuseet nord for byen, domkirkebyen 
Haderslev med sine smukke gamle huse, eller 
ta’ en tur vest på til Møgeltønder og 
Schackenborg

 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag – fredag 10.00 – 20.00 
Lørdag  9.00 – 16.00 
Søndag Lukket 

Juli måned: 
Mandag – fredag 10.00 – 21.00 
Lørdag  9.00 – 20.00 
Søndag Lukket 

BETALING 
Senest ved afgang, eller overførsel til Jyske 
Bank 7133-1002411 eller Mobilepay 52095 
inden ankomst. Endelig antal personer senest 
dagen før ankomst. 

Gæ
ldende fra januar 202 3 


