FESTMENU
Forretter:
Laksemousse med salat, rejer, dressing og flutes
Kyllingebryst i skiver på salat med bacon, ananas, karrydressing og flutes
Muslingeskal med høns i asparges
Varmrøget laks på salatbund med slikasparges, dressing og flutes
Spinatroulade med røget laks og flødeost
Tortillaruller (2 stk.)
m/ laks, citronflødeost, ruccola, chorizopølse, mozzarella og peberfrugtpesto
Carpaccio af okseinderlår med pesto og parmesanost.

45 kr.
40 kr.
40 kr.
45 kr.
50 kr.
45 kr.
55 kr.

Hovedretter:
Gl. dags oksesteg m/
glaseret løg, 2 slags grøntsager, kartofler, sauce, asier og tyttebær.
Honning marineret svinekam med krydret cafekartofler, dagens salat og dressing.
Kalkunbryst m/
basilikum og bacon, krydret kartoffelbåde, 2 slags grøntsager og sauce.
Flæskesteg med kartofler, sauce, rødkål, brunede kartofler og asier.
Kalvefilet med bagt kartoffel, kryddersmør/cremefraiche dressing
og årstidens salat.
Svinekam stegt som vildt m/ stegte champignon, dampede gulerødder, kartofler,
brun sovs, waldorfsalat, asier og tyttebær

110 kr.
105 kr.
105 kr.
110 kr.
125 kr.
125 kr.

Desserter:
Chokoladeskål med hjemmelavet frugtsalat og råcreme
Nøddemarcipan roulade med nougat, abrikos, hindbærpure og vaniljeis
Lun bagt æblekage med rørt cremefraiche eller flødeskum.
Kahlua fromage med mandarinbåde, flødeskum og chokolade.
Frugt/chokoladetærter med rørt cremefraiche eller flødeskum.
Hjemmelavet islagkage med pynt og jordbærsauce.

45 kr.
50 kr.
45 kr.
40 kr.
50 kr.
45 kr.
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FESTMENU
Tapas menu.
3 slags italienske pølser, pesto, oliven tapenade, aioli, oliven, bagte cherry tomater,
bagte peberfrugter, feta og saltmandler.
Kyllingebryst fyldt med soltørrede tranebær, mandler, citron og persille.
Laksemousse med hjemmelavet mangochutney.
Hjemmebagt brød og smør……………………………………………………………..

175 kr.

Smørrebrød og andet.
Smørrebrød.

(uspecificeret)

Smørrebrød.

(specificeret)

Stjerneskud med 2 pandestegte rødspættefilet, rejer, asparges, rørt mayo og pynt.
Trekants sandwich med hønse, ægge, tun eller skinkefyld.

30 kr.
35 kr.
75 kr.
16 kr.

Natmad.
Biksemad med rugbrød, rødbeder og ketchup.
Pålægsfad med 4 slagspålæg, rugbrød, smør og div. Tilbehør.
Valgfri suppe med flutes
Hotdogs og tilbehør.
Tortillas med krydret oksekød, salsa og salat.

50 kr.
75 kr.
50 kr.
55 kr.
50 kr.

Brunch:
Scrambled eggs, bacon, stegte pølser, pandekager, 2 slags pålæg med div. tilbehør,
lun leverpostej med stegte champignon og bacon, marmelade, honning, frisk frugt,
3 slags oste, div. Brød kaffe/ the, juice…………………………
125 kr.
Ønsker du din menu til festen lavet som BUFFET, kan du give køkkenet frie hænder eller
sammensætte menuen i fællesskab med vores køkken.
Fest i huset tillægges et gebyr på 40 kr. pr person som dækker lokale, servering og
opdækning.

Fandt du ikke det du søgte? Så fortvivl ej. Vi vil gerne hjælpe med at finde en menu lige
efter dine ønsker. * Kun fantasien sætter grænser. *
Ring og få en snak med vores køkkenleder.
Alt bliver lavet fra bunden af og med kærlig hånd.
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[Nævn din kilde her.]

