Gør det let for dig selv!
Mad ud af huset !
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Festmenu I – fest til fast pris

Forretter
01 Klarsuppe med boller eller aspargessuppe

Kr. 54,00

02 Skal med høns i asparges

Kr. 60,00

03 Hønsesalat “Hawaii”

Kr. 60,00

04 Tunmousse

Kr. 60,00

05 Røget ørred

Kr. 67,00

06 Dampet kold laks med dildcreme
Portionsanrettet med salat, rejer, kaviar, asparges.

Kr. 75,00

07 Serranoskinke

Kr. 81,00

08 Røget dyrekølle

Kr. 81,00

09 Laksetallerken

Kr. 85,00

Med hjemmebagt brød

Stor butterdejsskal med stuvning af hønsekød og asparges.

Hjemmelavet hønsesalat anrettet på ananasring
og hjemmebagt brød

Med hjemmebagt brød

Portionsanrettet med salat, rejer, kaviar, asparges.
Hertil hjemmebagt brød

Hertil hjemmebagt brød

Serveret på bund af salat med ruccola, grønne slikasparges
hertil basilikum Pesto og hjemmebagt brød

Serveres med marinerede svampe, hertil hjemmebagt brød

Med hjemmebagt brød

Hovedretter
10 Glaseret hamburgerryg

Kr. 115,00

11 Flæskesteg

Kr. 124,00

Med mixed salat og flødekartofler

Med rødkål, chips, hvide og brunede kartofler samt skysauce

12 Svinekam stegt som vildt

Med waldorffsalat, tyttebærsyltetøj, hvide og brunede kartofler
samt vildtflødesauce

Kr. 124,00

13 Kalkunbryst

Kr. 124,00

14 Urtebraisseret kalvesteg

Kr. 133,00

15 Gammeldags oksesteg

Kr. 133,00

16 Krydderstegt svinekam

Kr. 124,00

Med årstidens grønsager, små ristede kartofler og estragonsauce

Med sauterede grønsager, små ristede kartofler og urteflødesauce

Med bønner, sukkerglaserede perleløg, hvide kartofler og samt
flødesauce

Serveres med ovnbagte grønsager og flødeskysauce

17 Helstegt oksefilet

Kr. 175,00
Med årstidens grønsager, stegte kartoffelbåde og sauce bordelaise

18 Helstegt kalvefilet

Kr. 175,00

Serveres med årstidens grøntsager, små ristede kartofler og svampesauce.

Desserter
19 Fromager

Kr. 49,00

20 Svesketrifli

Kr. 49,00

21 Husets hjemmelavede is med chokolade, nougat og
nødder

Kr. 57,00

22 Desserttærter

Kr. 70,00

Vælg mellem citron, appelsin, ananas, sherry- eller romfromage

Med makroner og vanillecreme

Med frisk frugtsalat

Med kold flødeskum og creme fraiche

Natmad
57 Klar suppe med boller eller aspargessuppe

Kr.

48,00

58 Muligatawny (Karrysuppe)

Kr.

52,00

59 Lune frikadeller

Kr.

58,00

60 Biksemad
Serveres med sauce bearnaise, rødbeder og rugbrød

Kr.

62,00

61 Pølsebord

Kr.

68,00

Serveres med hjemmebagt brød

Kraftig karrysuppe med ris og hønsekød. Hertil hjemmebagt brød

Med kold kartoffelsalat og mixed salat

3 forskellige slags pålæg samt lun leverpostej. Brød og smør.

Bestilling: Minimum 12 couverter - ved mindre antal, ring og spørg
køkkenet hvad de kan tilbyde.

Hedebuffet
Minimum 25 couverter
Tunmousse med hjemmebagt brød
Urtemarineret oksefilet
Glaseret herregårdsskinke
Flødekartofler m/hvidløg
Små smørristede kartofler
Forskellige salater
Frugttærte
Hertil flødeskum og creme fraiche

Pris pr. couvert kr. 235,00

Jægerbuffet
Minimum 25 couverter.
Røget dyrekølle
Med marinerede svampe
Helstegt oksefilet
Spareribs
Svinemørbrad stegt som vildt
Små smørristede kartofler
Flødekartofler med hvidløg
Årstidens coleslaw
Forskellige salater
Specialbrød
Valnøddetærte med flødeskum og cremefraiche

Pris pr. couvert kr. 275,00

Udbringning
Mad ud af huset leveres gratis hvis der er over 25 couverter
ellers koster det kr. 200,00 at få bragt ud inden for en
radius på 30 KM. Spørg efter pris hvis du bor længere væk.
Du er også meget velkommen til at hente maden selv.

Dette menuforslag er gældende fra 01.01.2019
Der forbeholdes ret til prisændringer, samt aflysning af evt.
arrangementer ved for få tilmeldinger.
(Alle priser er inkl. 25 % moms)
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