
 
 

   

 
Rødding Centret 
 Søndergyden 15 

6630 Rødding 
Tlf. 73 84 54 00 

Mail:  Post@rcentret.dk 
Web:  www.rcentret.dk 

Facebook:  Rødding Centret 
 

Spil en hyggelig omgang bowling 
og spis efterfølgende din Julefrokost her i RC 

Hvide Sild med karrysalat 
Lun ovnstegt fiskefilet med remoulade & citron 

 
Tartelet med høns i asparges 
Julemedister med lun hvidkål 

Lun julepostej med champignon & bacon 
 

Risalamande med kirsebær sauce 
 

6 retter inkl. bowling kr. 175,00 pr. pers. 
Børn under 12 år 89,00 

 Ovennævnte serveres med frisk brød & smør. 
 

Husk at forudbestille på post@rcentret.dk 
Min. 4 pers. 

 
 

 
 
 

 

 RØDDING CENTRET 
                                      En naturlig del af DIN Hverdag 
 
 

 

Alt under ét tag!    2018 

 
Bibliotek 
Biografer  
Bowling 
Café 
Ferie 
Fester 
Fitness 
Fodboldbaner 
Foredrag 
Fysioterapeut 
Helsebad 
Hytter 
Idrætshaller 
Juniorklub 
Kurser 
Kultursal 
Kunstgræsbane 
Lejrskoler 
Hist.  arkiv 
Mødelokaler 
Overnatning 
Senetens beh. 
Skydebane 
Sportsophold 
Svømmehal 
Ungdomsklub 

 

             
   X-mas menu i        Café Goma 
                                       

 

Hygge & Afslapning i Rødding Centret 



 

 

 

Vælg mellem; 

Hvide sild med karrysalat 
Lun ovnstegt fiskefilet med remoulade & citron 

****** 
Lun julepostej med bacon & champignon 
Halve æg med rejer, mayonnaise & kaviar  

Lun frikadelle med lun rødkål 
Rullepølse med rå løg & sky 

Roastbeef med ristet løg 
Tarteletter med høns i asparges pyntet m/tomat 

****** 
Risalamande med kirsebær sauce 
Frugt salat m/chokolade stykker 

 
Serveres med frisk brød & smør. 

 
Vis din biografbillet (samme dag)  

og få en 0,40 cl. øl/vand til kun kr. 15,00 ved køb af denne platte  

 
6 retter kr. 139,00 – 7 retter kr. 159,00 

Samme menu til hele selskabet 
Vi har X-mas på fad i julen…. 

Min. 4 pers. Ellers tillæg kr. 25,00 pr. pers. 

 

                                                                           

                                                                

 
 
     

 
   
  
 
     
 
       
 
 
 
 
 
 

Go’ gammeldags julefrokost  

Hvide Sild med karrysalat 
Kryddersild med kapers & løgtern 

****** 
Røget laks med rejer & asparges 

Lun ovnstegt fiskefilet med remoulade, tomat & citron 
******* 

Gennemstegt andebryst med rødkålssalat 
Julemedister med lun hvidkål 

Lune frikadeller med lun rødkål 
Mørbrad a la creme med rødbeder  

Lun julepostej med champignon & bacon 
******* 

Vælg mellem én af disse desserter;  

3 slags oste med kiks 
Frugtsalat med chokolade stykker 
Risalamande med kirsebær sauce 

Ovennævnte serveres med frisk brød & smør. 

Kr. 299,00 pr. person – min. 8 personer 

Drikkevarer efter forbrug 

Vi dækker op med jul i et mødelokale, således du blot skal 
medbringe det gode julehumør J 

 
Husk at forudbestille på post@rcentret.dk 

 

 
 

 
 
 

 

Nyd en dejlig aften med kollegaer, din familie eller 
vennerne i rolige og hyggelige lokaler

Nyd en dejlig aften i Café Goma før biografturen J 


