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Mad ud af huset 

 2020 
 

Godt at vide 
Følgende menuer skal som udgangspunkt bestilles til minimum 10 personer,  

 

Emballage skal afleveres indenfor 2 dage i rengjort stand. 

Vi leverer gerne hvis muligt.   
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Menu 1 
Forretter 

Grøntsagssuppe efter eget valg 
Rejecocktail (Kr. 20,-) 

Tarteletter, med høns i asparges 
Skinke med Melon 

Tunmousse 
 

Til alle forretter følger der frisk bagt brød og smør 

 

Hovedretter 
Flæskesteg med sprød svær og rødkål, samt ½ æble med gelé 

Serveres med sukkerbrunede og hvide kartofler, samt flødesauce 
 

Kalvesteg stegt som vildt med waldorffsalat, asier og tyttebær 
Serveres med bønner, sukkerbrunede og hvide kartofler, samt flødesauce 

 

Kalvesteg med rabarberkompot og agurkesalat 
Serveres med grønsager, hvide kartofler og flødesauce 

 

Oksesteg med sønderjydsk hvidkål, asier og tyttebær 
Serveres med glaserede løg, ristede champignons, bønner, hvide kartofler og flødesauce 

 

Glaseret Skinke med dampet blomkål, gulerødder samt flødekartofler   
 

Desserter 
Hjemmelavet Isrand med frisk frugt 

Citron fromage  
Fløderand med jordbærsauce 
Pandekager med is og frugt 
Gulerodskage med ostecreme 

Chokolademousse med frisk frugt 
Hjemmelavet is med chokoladesovs 

 
Hovedret    kr. 138,- 

2 retter      kr. 178,- 

3 retter      kr. 218,- 
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Menu 2 
 

Forretter  
Dansk Tapas – 3 forskellige 

Carpaccio af okse med parmesan og ristede pinjekerner samt rygeost 
Laksetatar med smørristede rugbrød 

Lakseruller med ostecreme 
 

Til alle forretter følger der frisk bagt brød og smør 

 
Hovedretter 

Rødvinsmarineret oksemørbrad med stegte kartofler og pebersauce 
 

Kalvemørbrad i serranosvøb med kartoffelkage og madeirasauce  
 

Ølmarineret oksefilet med kartoffelsoufflé og rødvinssauce 
 

Serveres med stegte, dampet og æggestands garniturer 
 
 

Desserter 
Oste anretning 

Frugttærte med is 
Gâteau Marcel med syltet bær i Kahlúa 
Dessertsymfoni - sødt, blødt og sprødt 

 Hindbær Mouse kage med bær 
 
  

Hovedret    kr. 188,- 

2 retter      kr. 218,- 

3 retter      kr. 258,- 
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