KYSTVEJEN 25 – 9690 FJERRITSLEV
TELEFON: 98217150

3 retters konfirmations menu:
Menu 1:

Skal med høns i asparges
Svinekam stegt som vildt, serveret med 2 slags garniture efter sæson,
hvide kartofler og kryddersauce
Islagkage med 2 slags smag og nøddekrokant.
Pris pr. person 265,-

Menu 2:

Letrøget laksetatar med friske urter og olie
Oksemørbrad med 2 slags garniture pommes rissolles og sauce robert
Panna cotta med karamel og skovbær
Pris pr. person 345,-

Konfirmations Buffet:

Starter, serveres ved bordene:
Marineret rejer serveret med dildmayo og toast melba.

Koldt:
Skalddyrssalat med asparges
Kold røget laks med urtecreme
Æggefad med caviart og mayonnaise
Emiliano skinke med oliven og pesto
Hjemmebagt brød og smør
Lunt:
Rosa stegt oksefilet
Tomat og provence marineret kalkun
Sprængt bbq nakkekam
Smørstegte kartofler
Flødekartofler
3 slags salater
Dressing
Dessert:
Chokolade fontæne med frugt.
Belgiske vafler
Pandekager
Rørt is

Pris pr. person 275,-

Cavery buffet:
Forret anrettet på tallerken
Forretter – vælg 1 af retterne:
1. Hjemme røget laks med marineret spæde salater, pisket creme og
urter
2. Marineret tigerrejer, serveret med tomat concassé og urter
3. Hvidvinsdampet torsk med sauce tater, rødbede og urter
4. Alle forretter serveret med hjemmebagt brød og smør
Hovedret:
Rosa stegt kalvefilet
Stegt unghane med sæsonens grønt
svinekam stegt som vildt
Flødelegeret sky sauce
Flødekartofler
Krydderkartofler
3 slags salater
Dressing
Hjemmebagt brød og smør
Desserter – vælg 1 af retterne:
1. Brownie med marineret skovbær og vaniljeis.
2. Jordbær/rabarber suppe med hjemmelavet parfait.
3. Islagkage med hjemmelavet chokolade sauce.

Pris pr. person 265,-

Natmad der kan tilkøbes:
Hotdog buffet:

72,-

Kartoffel/porrer suppe med bacon og brød:

62,-

Pølsebord med 8 slags pålæg inkl. leverpostej med
bacon, brød og smør:

82,-

Tortilla med okse- eller kylling fyld og tilbehør:

72,-

Biksemad med spejlæg og tilbehør:

62,-

Velkomstdrink:
Verdi Spumante:
Asti Spumante:
Crèmant d`Alsace Brut

35,35,40,-

Sodavand:
Royal flaskeøl:
Husets rød- hvidvin:

28,30,239,-

Dessertvin:
Moscato d`Asti – sød let mousserende:
Moscato d`Claude Val – sød hvidvin:

35,35,-

Kaffe/the:
Kaffe/the med kransekage:

30,48,-

