Sammensæt selv menuen:
Forret:
Tarteletter m. høns i asparges
Tunmousse m. rejer og hjemmelavet dilddressing
Lakseroulade på grøn bund, hjemmelavet dressing
Skinkepakker i filodej på grøn bund, frisk dressing
Fiske/skaldyr-fad m. citron/dild dressing
(der serveres brød til alle forretter, dog ikke til tarteletter)

Kød:
Oksefilet rosa stegt (+15kr Pr. kuv.)
Kalve culotte rosa stegt (+15kr Pr kuv.)
Svinefilet marineret
Svinemørbrad vendt i urter
Krydret kalkunbryst
Fyldt kyllingebryst
Gl. flæskesteg m/rødkål

Sauce:
Rødvins sauce
Champignon sauce
Béarnaise sauce
Skysauce
Krydret cremet paprika sauce
Kold krydderurte sauce

Kartofler:
Små urtekartofler
Flødekartofler - klassiske
Krydrede bådkartofler el. petit kartofler
Små hvide kartofler
Crispy potato roast

Salater:
Broccolisalat m. bacon, rosiner, rødløg
Bulgursalat m. årstidens grønt
Salat m. bær/frugt og feta
Klassisk blandet salat/ salatbar
Kålsalat i årstidens grønt
Bønner svøbt i bacon
Stegte rodfrugter – i sæson

Dessert:
Chokoladebombe med vaniljeis og udskåret frugt
Hjemmelavet is roulade el. islagkage
Chokoladeskål med mousse pyntet m. bær
Isbar m. div sauce, drys
Chokolade-fontæne m. udskåret frugt i opsats

Priser:
Mini udgaven:
 1 selvvalgt forret
 1 selvvalgt kød
 1 selvvalgt sauce
 1 selvvalgt kartoffel
 2 selvvalgte salater
 1 selvvalgt dessert
Pris pr. kuvert: 269 kr

Mellem udgaven:
 1 selvvalgt forret
 2 selvvalgte kød
 1 selvvalgt sauce
 2 selvvalgte kartofler
 2 selvvalgte salater
 2 selvvalgt dessert
Pris pr. kuvert: 379 kr

Stor udgave:
2 selvvalgt forret
3 selvvalgte kød
1 selvvalgt sauce
2 selvvalgte kartofler
3 selvvalgte salater
Inklusiv hjemmebagt brød med alm. smør + kryddersmør
2 selvvalgte desserter
Pris pr kuvert:

515 kr

Tilvalg:
Ekstra:
Salat:

39 kr

pr. kuvert

Kartoffel:

27 kr

pr. kuvert

Kød:

45 kr

pr. kuvert

Sauce:

15 kr

pr. kuvert

Forret:

53 kr

pr. kuvert

Dessert:

59 kr

pr. kuvert

Børnevenligt tilbud:
(børn op til 12 år)
Kyllingespyd
Frikadellespyd m. grønt
Kyllingelår
Røde pølser
Dertil serveres pasta eller bådkartofler 

Pris pr kuvert:

89kr

Natmad:
Suppe

27 kr

pr. kuvert.

2 X Tarteletter med høns i asparges

25 kr

pr. kuvert.

Pølse/oste bord m. hjemmebagt brød

69 kr

pr. kuvert.

Pizzasnegle og pølsehorn

29 kr

pr. kuvert.

Opdækning:
Hvide duge

45 kr pr dug

Lys

Efter aftale

Servietter

Efter aftale

Blomster (spisesal+forgangen) ca. 300kr

Hvis du selv har forslag/idéer til mad er vi altid åben for en snak,
så det bliver festen som I ønsker 

