Buffet 1 - Ud af huset
(min. bestilling til 18 personer)

Forretter – vælg tre af nedenstående
Pestomarinerede rejer på frisk pasta
Laksetatar med smørristet rugbrød
Roulade af pandekager med marinerede strimler af kylling
Hønsesalat med bacon og ananas
Tun mousse med dilddressing
Tarteletter med høns og asparges
Til alle forretter følger der frisk bagt brød

Hovedretter – vælg to af nedenstående
Marineret kalkun med kartoffeltårn og whiskysauce
Glaseret skinke med flødekartofler
Honningmarineret svinekam med sesamkartofler og paprikasauce
BBQ marineret spareribs med coleslaw og bagekartoffel
Helstegt svinemørbrad med smørristede kartofler og sauce bearnaise
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Salater – vælg salatbar eller to salater
Broccolisalat
Tomatsalat med mozzarella
Cremet rødkålssalat
Grøn salat
Pastasalat med soltørrede tomater
Salatbar 12 slags

Desserter – vælg to af nedenstående
Islagkage
Ostelagkage
Ananas, appelsin eller citronfromage
Chokoladekage
Frisk frugt med råcreme
Hovedret kr. 178,2 retter kr. 208,3 retter kr. 238,Ønskes ekstra forret eller dessert koster dette kr. 15,- per ekstra ting
Ønskes ekstra hovedret koster dette kr. 20,- per type
Ønskes ekstra salat koster dette kr. 15,- per slags
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Buffet 2 – Ud af huset
Forretter – vælg tre af nedenstående
Hvidløgsstegte scampirejer på bund sprøde julienne grønsager
Røget landskinke med spinat og ostecreme
Kyllingeterrine med sprød bacon og ananas
Røget svinemørbrad med pesto
Rejecocktail i butterdej skal
Laksetatar og krydderurter dressing

Til alle forretter følger der frisk bagt brød og kryddersmør

Hovedretter – vælg to af nedenstående
Svinemørbrad svøbt i bacon med nødderistede kartofler og kryddersauce
Rosastegt kalvefilet med kartoffelkage og portvinssauce
Helstegt oksefilet med kartoffelroulade og rødvinssauce
Dyrefilet med salat a la Waldorff, pommes fondant og vildtsauce (+ kr. 20,-)
Helstegt Porchetta med flødekartofler og whiskysauce
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Salater – vælg salatbar eller to salater
Broccolisalat
Tomatsalat med mozzarella
Cremet rødkålssalat
Grøn salat
Pastasalat med soltørrede tomater
Salatbar 12 slags

Desserter – vælg to af nedenstående
Pandekager med orangesauce
Pære/marcipantærte
Æbletærte med vaniljecreme
Panna Cotta med bær
Ostebræt med garniture
Cheesecake
Gâteau Marcel med vaniljeis

Hovedret kr. 200,2 retter kr. 248,3 retter kr. 278,-

Ønskes ekstra forret eller dessert koster dette kr. 20,- per ekstra ting
Ønskes ekstra kød koster dette kr. 25,- per type
Ønskes ekstra salat koster dette kr. 15,- per slags
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