
 

 

 

 

 

 

Jan:  Fredag 9. Smag på Fredagen - Kæmpe wienerschnitzel m/tilbehør.  

 Fredag 15.     Smag på Fredagen - Stegt flæsk, persillesovs, rødbeder. 

 Fredag 22. Smag på Fredagen – Tarteletter med kylling eller rejer. 

             Fredag 29. Smag på Fredagen –  Dansk bøf m. bløde løg og spejlæg  

Feb:   Fredag 5.     Smag på Fredagen - Oksefilet og ægte bearnaise. 
 Fredag 12.   Smag på Fredagen – Gule ærter og pandekager. 

 Fredag 26.   Smag på Fredagen – Grillet laks - flødekartofler. 

Lørdag 27.  Årets Vinter Disko – et stjerneskud af en Disko fest. 

Mar:  Onsdag 3. 3 retter - 3 vine til 333 kr. En aften med god vin og mad.. 
Fredag 5.     Smag på Fredagen - Flæskesteg og isdessert. 

Fredag 12. Smag på Fredagen – Gl. daws oksesteg og flødesauce. 

Fredag 19.   Smag på Fredagen - Stegt flæsk, persillesovs, rødbeder.  

Fredag 26. Smag på Fredagen - Kæmpe wienerschnitzel m/tilbehør. 

Søndag 28. Påske brunch - lækker stor buffet m. pandekage og bacon. 

Mandag 29.  Børne Kokkeskole - TEMA Påske menu.  

Tirsdag 30.      Børne Kokkeskole - TEMA Påske menu.      

 Onsdag 31.         Påske - Aften åbent. 

Apr: Lørdag 17.     Skaldyraften - Alt i skaldyr, kold og lunt og så en dessert.  

Maj: Lørdag 22. Hummer buffet - 9 retter og Mousserende vine.   

Jun: Lørdag 5.      Fars Dag - Store bøffer og æble crumble. 
 Onsdag 23.      Skt. Hans - Helstegt pattegris og Madkurve ud af huset. 

             Søndag 27.       Frokost jazz på Generalens terrasse. 12.00 til 15.00 

 Søndag 27. Søndags Fisk og Skaldyr buffet - kl.18.00 

Onsdag 30. Grill Buffet fra kl. 18.00 – 5 slags kød.       

Jul:    Søndag 4.          Sommermarkedet - Alt i mad, vin og loppe ting.  
Søndag 4.          Frokost jazz på Generalens terrasse. 12.00 til 15.00 

Søndag 4. Søndags Fisk og Skaldyr buffet - kl.18.00 

Onsdag 7.         Grill Buffet fra kl. 18.00 – 5 slags kød.       

Søndag 11.        Frokost jazz på Generalens terrasse. 12.00 til 15.00 

Søndag 11. Søndags Fisk og Skaldyr buffet - kl.18.00 

Onsdag 14. Grill Buffet – 5 slags kød med tilbehør.  

Søndag 18.        Frokost jazz på Generalens terrasse. 12.00 til 15.00 

Søndag 18. Søndags Fisk og Skaldyr buffet - kl.18.00              

Onsdag 21. Grill Buffet – 5 slags kød med tilbehør 

             Søndag 25.        Frokost jazz på Generalens terrasse. 12.00 til 15.00 

Søndag 25. Søndags Fisk og Skaldyr buffet - kl.18.00 

Onsdag 28. Grill Buffet – 5 slags kød med tilbehør. 

Aug: Søndag 1. Frokost jazz på Generalens terrasse. 12.00 til 15.00 

 Søndag 1. Søndags Fisk og Skaldyr buffet - kl.18.00 

Onsdag 4. Grill Buffet – 5 slags kød med tilbehør. 

 Søndag 8. Søndags Fisk og Skaldyr buffet - kl.18.00 

Lørdag 28.     Generalens Skovgourmet - vandring og mad oplevelser. 
 Lørdag 28.      Asado grill og Argentinsk vin. 

Sept:  Lørdag 25.     Portvins smagning og Portugisisk menu. 

Okt: Lørdag 9. Øl & mad med Svendborgsund Bryghus. 
 Mandag 18.      Børne kokkeskole - TEMA: 3-retters efterårsmenu. 

Tirsdag 19.       Børne kokkeskole - TEMA: 3-retters efterårsmenu. 

 Fredag 29.       Den Store Vildtaften - 16 slags vildt på 60 måder. 

 Lørdag 30.        Den Store Vildtaften - 16 slags vildt på 60 måder. 

Nov: Onsdag 10.        Mortens Aften – Klassisk and og æbledessert. 
 Lørdag 22.        Den Vilde Vildtmenu – 12 retter fra årets gang. 

 Lørdag 27. Generalens Eventyrlige Julemarked. 

 Søndag 28.        Generalens Eventyrlige Julemarked. 

Dec: Hele måneden sælger vi ænder – kamsteg – gås - kalkun osv. 
 Lørdag 4.          Generalens Julefrokost - Stor buffet og for fuld musik. 

 Lørdag 11.          Generalens Julefrokost - Stor buffet og for fuld musik 
 Lørdag 18. Lav din egen Chokolade konfekt - Julehygge m. æbleskiver. 

 Søndag 19. Lav din egen Chokolade konfekt - Julehygge m. æbleskiver. 

Onsdag 22.        Sidste dag for afhentning af ænder - steg og lign.               

  Fredag 31.      Nytårs menu el. skaldyrsfad ud af huset - Bestil i god tid. 
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Vi tilbyder Langelands bedste Restaurant, der har øens smukkeste og mest 

romantiske udsigt til slottet i Tranekær. Vi er en gammel restaureret herskabsstald med 
originale hestebokse samt stengulv og atmosfære.  På Generalen laver vi mad efter 
stolte traditioner, og har fundet inspiration i en kogebog fra en tidligere slotskok på 

Tranekær i 1800tallet. I al sin enkelthed bruger vi sæsonens råvare og fremtryller 
sublime retter og stor velsmag.  Vi har plads til 180 gæster i restauranten og har 

mulighed for at opsætte telte på slotsplænen til 500 gæster. 
 

Årets Vinter Diskofest - Lørdag d. 27. februar 

Kom til et stjerneskud af en Disko fest hvor i har det rigtige tøj på og får en lækker 

menu med rejecocktail samt helstegt højreb med bagt kartoffel og bearnaise. 

Vi sørger for en bar med flotte drinks, snacks og en GROOVE LIVE DJ.  

Velkomst, menu, snacks og LIVE DJ – kr. 295,- ekskl. drikkevare.     

Åben grill 6 onsdag kl. 18.00 i juli/aug måned 
Vi starter grillen op og laver en lækker buffet med 5 slags kød  

med passende skiftende tilbehør 275,-kr  

6 Søndage med jazz fra d. 27. juni til 1. august 

Vores faste hustrio fra Odense spiller fantastisk jazz på terrassen. 
GRATIS ADGANG. 

 6 Søndags Fisk og skaldyr - fra kl. 18.00  
i juli/aug måned 

Grillet og dampet fisk, rejer og muslinger, vores egen røgede laks og meget andet samt 
salater, dressinger og salsa og pesto i forskellige udgaver:  375,-kr  

Generalens Skovgourmet - Lørdag d. 28. august  

Vandring og gourmetoplevelser i skoven. 
3. sæson med Gourmetvandring hvor vi komponerer en madoplevelse med at være ude 

i naturen. Samtidigt sætter vi fokus på, at motion ikke behøver at være kedeligt.  
Tag dine venner og familie med på en vandretur på ca. 8 km rundt i  

Tranekærs smukke natur, og få mad & drikke oplevelser med undervejs.  
Det eneste I skal gøre er at følge stien og lade jer overraske. 

Asado – Lørdag d. 28. august kl. 18.00 
Argentinsk grillkoncept over åben ild med 12 forskellige slags kød. 

 

De Store Vildtaftner 29. og 30. oktober 
Mindst 16 slags vildt på mindst 60 måder. 

Vores store, årlige vildtaftner (15. sæson) med unikke oplevelser hver gang. Med de ca. 
60 forskellige retter; fra supper til de mange kolde- og varme retter, der bliver tilberedt 

ved gæsten, til de ca. 15 desserter og 20 slags oste fra ind og udland.  
Man får således en “helt vild oplevelse” hver gang. 

 
 

Mad til ”November” Festen i Tullebølle 2021 

Vores store hj. lavet og varieret smørrebrød. 
Den store 6-retters Tapas kurv med brød og smør. 

Leveres direkte ved hallen fra kl. 18.00 

Julefrokost lørdag d. 4. og 11. december  

For små og store selskaber der vil julehygge. 
Med den store klassiske julebuffet og for fuld musik.  

 

Vi sørger også for jeres Julefrokost ud af huset 
Alt i traditionelle og nye spændende menuer, til små og store selskaber. 

 

Nytårs Menuen 2021 
3 - 4 - 5 retter eller Det Store Skaldyrsfad 

Vores nytårs menuer er berømte for kvaliteten og dets enkelthed i  
den sidste tilberedning hos Dem. Komplet oversigt og  

forklaring over menuen medfølger naturligvis. 
 
Vi tilbyder også: 

● Á la carte restaurant af høj kvalitet med sublim service. 

● Selskaber i restauranten samt ”ud af huset” arrangementer. 

● Overnatninger i vores smagfulde lejligheder. 

● Event Tours i vores lokalområde. 

● Picnickurve til at tage med - eller vi opsætter en picnic i parken. 

● Mad kurser hos os, i naturen, eller hos jer.  

Restaurant Generalen.  

Slotsgade 82 - 5953 Tranekær - Langeland 

Tlf. 3124 8454 / 6253 3303 

Mail: pichardts.event@gmail.com - Web: housepichardt.dk 
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