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7. maj 2023 

Brunch ud af huset 
Afhentes min. 6 pers. 

Gratis levering ved min. 20 personer eller ring og hør nærmere. 

 

Sammensæt selv din brunch buffet 

Alle vælger det samme… 

 

1. Røget laks - friske grønne asparges - urtecreme 

 

2. Serano skinke med semi dry tomat - Mozzarella - melon 

 

3. Hjemmelavet kyllingesalat - baconknas - syltede bøgehatte - brøndkarse 

 

4. Overnights oats anrettet i små glas med karamel og friske bær 

 

5. 1/2 Avokado - urtemayo - røgede mandler  

 

6. Ristede brunch pølser - chil imayo 

 

7. Lun røræg af friske æg - sprød bacon 

 

8. Lun leverpostej - bacon - champignon 

 

9. Tunmousse med smilende æg og agurkebånd 

 

10. 2 slags milde oste med hjemmelavet kompot 

 

11.   Græsk yoghurt anrettet i små glas med Grenola  - friske bær 

  

12. Lun æbletærte - cremefraiche 

 

13.   Brownie - creme - sprødt - bær 

 

14. Amerikanske pandekager – ahornsirup 

 

15. 2 slags hjemmebagte boller - rugbrød – smør 

 

16. Frugtfad med skåret 3 slags frugt og druer og friske bær 

 

17.   Skinketærte med spinat og frisk mozerella  

 

   

 

 

6 valgfrie ting. 

Pr. Person: 179,- 

 

Ekstra valg. 

Pr. stk.: 35,- 

  



 

7. maj 2023 

Frokost ud af huset 
Afhentes min. 6 pers. 

Gratis levering ved min. 20 personer eller ring og hør nærmere. 

 

 

Sammensæt selv din frokostbuffet 

Alle vælger det samme… 

 

 

1. Rødspættefilet - hjemmerørt remo - citron 

 

2. Tartelet - hjemmelavet høns og asparges 

 

3. Marineret sild - rødløg – karrysalat  
 

4. 2 halve æg - håndpillede rejer - urtemayo 
 

5. Skinketærte med spinat og frisk mozzarella 
 

6. Roastbeef med hjemmelavet remo - peberrod - ristede løg 
 

7. Tunmousse m/ halve æg – syltede rødløg - agurkebånd  
 

8. Røget laks - friske grønne asparges - urtecreme 
 

9. Lun leverpostej - ristede champignon - sprødstegt bacon 
 

10. 2 deller - hjemmelavet kartoffelsalat  
 

11. Hjemmelavet kyllingesalat - baconknas - syltede bøgehatte brøndkarse 

 

12.   Serano skinke med semi dry tomat - Mozzarella - melon  

  

13. 2 slags oste med hjemmelavet knækbrød 
 

14.   Brownie - creme - sprødt - bær 

 

15. Lun æbletærte – cremefraiche 

 

16. 2 slags hjemmebagte boller- rugbrød - smør 

 

17.  Kalveculotte med spidskålssalat med æble - ærter - græskarkerner - sennepsdressing 

 

18.  Mørbrad af gris med champignon a la creme 

 

  

6 valgfrie ting. 

Pr. Person: 199,- 

 

Ekstra valg. 

Pr. stk.: 35,- 

 



 

7. maj 2023 

Buffet ud af huset 
Afhentes min. 6 pers. 

Gratis levering ved min. 20 personer eller ring og hør nærmere. 

 

Sammensæt selv din egen buffet. Alle vælger det samme… 
 

2 x forret 

2 x hovedret 

2 x dessert 
 

Pr. Person kr.:  299,- 

Tilvalg: Kr.: 35,- pr. stk. 

 

Forretter: 

 

1. Hjemmelavet kyllingesalat i små glas med baconknas - syltede bøgehatte - karse 

2.   Marinerede tigerrejer på spyd - urtemayo - syltede perleløg - kørvel  

3.  Serano skinke med semi dry tomat - mozzarella - melon 

4.   Bresaula – syltede sennepskorn – svampemayo m/ trøffel – revet parmesan - brøndkarse  

5.   Røget laks - avocado creme - semidry tomat - kørvel 

6. Tunmousse – syltede rødløg – urter – halve æg - agurkebånd  

 

Hovedretter: 
 

1.   Rosa stegt kalveculotte - små ristede kartofler med persille og havsalt - svampeflødesauce 

2.   Kalvesteg stegt som vildt – pommes rissoles – vildt flødesc. - Waldorffsalat og tyttebær 

3.     Oksefilet – knuste kartofler med hvidløg - persille - parmesan - Bearnaisesauce (Tillæg kr.: 30,-) 

4. Urte braiseret mørbrad af gris – whiskeysauce – kartofler m/ sesam og rosmarin 

5. Marineret kalkunbryst - kartoffeltærte - Madagaskar pebersauce  

6. Oksemørbrad - rødvinssauce – Pom Anna - ovnbagte rødder.  (Tillæg kr.: 100,-) 

 

Desserter:  
 

1. Lun æbletærte – cremefraiche  

2. Chokolademousse - karamelliserede nødder   

3. Vanilje pannacotta - skovbær coulis  

4. Pandekager - jordbærkompot - vaniljeis.  (Tillæg kr.: 15,-)  

5. Passionsfrugt mousse - krystalliseret chokolade - bær 

6. Brownie - smørcreme - hvid chokolade - bær     

 

Tilvalg: 
 

1. 2 slags hjemmebagte boller med aioli   

2.     Broccolisalat med rødløg – rosiner – peanuts – baconknas på toppen  

3. Græsk salat med tomat - agurk - rødløg - feta - oliven - peberfrugt - græsk olivenolie  

4.   Bagt græskarsalat med rucola – brombær og valnødder med vinaigrette  

5. Crisp salat – avakado – edame bønner – syltede rødløg – frisk mozerella – oliven 

        salte mandler – krydderurtedressing  

6. Tomatsalat med mozzarella - oliven - græsk olivenolie 

7.     Spidskålslat med æble - ærter - græskarkerner - sennepsdressing 



 

7. maj 2023 

Menu ud af huset 
Afhentes min. 6 pers. 

Gratis levering ved min. 20 personer eller ring og hør nærmere. 

 

Sammensæt selv din egen menu. Alle vælger det samme… 
 

1 x forret 

1 x hovedret 

1 x dessert 
 

Pr. Person kr.: 225,-   Tilvalg kr.: 35,- pr. stk. 
 

 

Forretter: 
 

1. 2 tarteletter - hjemmelavet høns og asparges i lækker flødesauce 

2.   Bresaula – syltede sennepskorn – svampemayo m/ trøffel – revet parmesan 

 syltede bøgehatte - brøndkarse  

3.     Kyllingballontine: bryst - urtefars – ærtecreme – syltede perleløg - sprødt skind - friske ærter 

4.     Serano skinke med semi dry tomat - mozzarella - melon - kørvel 

5.   Røget laks - avocado creme - semidry tomat - kørvel 

6. Tunmousse - tigerrejer med mild chilli - urtesalat  
 

 

Hovedretter: 
 

1.   Rosa stegt kalveculotte - små ristede kartofler med persille og havsalt - svampesauce - græsk      

salat med tomat - agurk - rødløg - feta - oliven – peberfrugt - græsk olivenolie  

2.     Kalvesteg stegt som vildt – pommes rissoles – vildt flødesc. – Waldorffsalat  

3.     Brasilansk oksefilet – kartofler m/ sesam og rosmarin - bearnaisesauce - bagte gulerødder 

 rødbede - persillerod - selleri (Tillæg kr.: 30,-) 

4. Urtebraiseret mørbrad af gris – whiskeysauce – knuste kartofler med hvidløg 

 persille - parmesan - broccoli salat. 

5. Marineret kalkunbryst - kartoffeltærte - Madagaskar pebersauce 

 spidskålssalat med æble - ærter - græskarkerner - sennepsdressing 

6.    Oksemørbrad - rødvinssauce – Pom. Anna - bagt spidskål - selleripure 

 grillede gulerødder (Tillæg kr.: 100,-) 

 

 

Desserter: 
 

1. Æbletærte – cremefraiche  

2. Chokolademousse - karamelliserede nødder   

3. Vanillepannacotta - skovbær coulis  

4. Pandekager - jordbærkompot - vanilleis.  (Tillæg kr.: 15,-)  

5. Passionfrugtmousse - krystalliseret chokolade - bær 

6. Brownie - smørcreme - hvid chokolade - bær - jordbærsorbet. (Tillæg kr.: 15,-)  

7.    2 slags oste m/ hjemmelavet kompot og knækbrød. 

 

 

 

 

 



 

7. maj 2023 

Tilvalg: 
 

1. 3 slags is med chokoladevafler   

2. 2 slags hjemmebagte boller - aioli  

3. Snacks til velkomstdrink: Humus – avokadocreme – aioli – rugbrødschips 

 blå kartoffelchips - røgede mandler  

4.   Suppe til natmad: karrysuppe med kylling eller aspargessuppe med grønne asparges 

5.   3 slags oste med marinerede oliven og kompot  

6. Deller til natmad med hjemmelavet kartoffelsalat   

 

 

 

 

 

Betingelser: 

 

Afhentes min. 6 kuverter. 

Enkelte retter med tillæg. 

 

Fri levering ved min. 20 personer. 

Eller ring og hør nærmere… 

Betaling: 

Senest 2 dage før eventuel levering 

Ændring af antal: 

Senest 5 dage før 

Afbestilling af arrangement: 

Senest 8 dage før 

Tilbage levering af service: 

Bedes tilbageleveres inden 8 dage 

Der tages forbehold for prisjusteringer og ændring i menu. 
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