Menu ud af huset
Afhentes min. 8 pers.
Gratis levering ved min. 20 personer i Randers området.
Levering ved min. 20 personer op til 50 km: Kr.: 200,- eller hør nærmere
Sammensæt selv din egen menu. Alle vælger det samme…
1 x forret
1 x hovedret
1 x dessert
Pr. Person kr.: 159,-

Tilvalg kr.: 20,- pr. stk.

Forretter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2 tarteletter med hjemmelavet høns og asparges i lækker flødesauce
Duet af rejer: Tigerrejer i sød chili – Håndpillede rejer - salat – friske asparges - urtecreme
Tapas: Skagen skinke med frisk mozzarella og persillepesto - Chorizopølse på spyd med oliven
Røget dyrekølle m/ syltede skovbær. (Tillæg kr.: 10,-)
Røget Okse - trøffelmayo – salat
Varmrøget laksemousse med syltede havtorn - salat - urter
Tunmousse med håndpillede rejer – asparges - agurk – cherrytomat - urtecreme

Hovedretter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rosa stegt kalveculotte - små ristede kartofler med persille og havsalt - svampesauce - græsk
salat med tomat - agurk - rødløg - feta - oliven - salat - græsk olivenolie
Braiseret Lammekølle i rødvin og urter - flødekartofler m/ hvidløg – pastasalat med æble
rødløg - feta - cherrytomater - persillepesto – salte mandler - lammesauce
Brasilansk oksefilet med ristede kartofler med bacon og løg - bagte gulerødder - persillerod selleri - Bearnaisesauce (Tillæg kr.: 20,-)
Svinemørbrad – whiskeysauce – confiteret kartoffel - Tomat salat med frisk mozzarella
rødløg – oliven - græsk olivenolie
Kalkunbryst fyldt m/ spinat og ost - Bulgursalat med feta – oliven – edamebønner
Cherrytomat i vinaigrette med urter - kartoffeltærte - madagaskar pebersauce m/ fløde
Oksemørbrad med trøffelsauce – Pom. Anna - blomkålspure - ovnbagte tomater
med hvidløg og timian - Ristede svampe. (Tillæg kr.: 75,-)

Desserter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Æbletærte med frisk cremefraiche
Chokolademousse med fløde og karamelliserede nødder
Vanillepannacotta med skovbærcoulis
Pandekager med jordbærkompot og vanilleis. (Tillæg kr.: 10,-)
Marineret frugtsalat med chokoladestykker - råcreme
Baileys chokoladekage med jordbærsorbet. (Tillæg kr.: 10,-)

Tilvalg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arla Unika oste med syltede nødder. (Tillæg kr.: 10,-)
2 slags Hjemmebagt brød med aioli
Snacks: Marinerede oliven - humus - salte mandler - aioli
Bulgursalat med feta – oliven – edamebønner - cherrytmat i vinaigrette med urter
Frisk salat med udvalg af torvets grønt - urtecreme
Tomat salat med frisk mozzarella - rødløg – oliven - græsk olivenolie

20,20,20,20,20,20,-
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