Busselskabsmenu (Fra min. 25 – max. 150 personer)
Vi har hermed fornøjelsen at kunne tilbyde Dem følgende, hvor de kan sammensætte
deres 2 retters menu, frokostbuffet, smørrebrød eller kaffe og kage.
2 retters menu
Hovedretter – vælg mellem følgende:
- Gl. dags oksesteg m. sønderjysk hvidkål, grønsager, kartofler, sauce og
surt
- Svinekam m. svær, hjemmelavet rødkål, grønsager, kartofler, sauce og surt
- Sprængt nakke m. aspargessauce, grønsager, kartofler og salat
- Karbonade m. stuvede ærter og gulerødder, kartofler og rødbeder
- Dansk bøf m. bløde løg, grønsager, kartofler, flødesauce og rødbeder
- Hamburgerryg m. gemyse, kartofler og smørsauce
- Sønderjyske frikadeller m. stuvet hvidkål, kartofler og rødbeder
- Forloren hare m. grønsager, kartofler, brun sauce og surt
- Biksemad med spejlæg, rødbeder, ketchup, HP og Engelsk sauce, rugbrød
og smør
- Stegt flæsk m. persillesauce og rødbeder
- Snysk med sønderjyske frikadeller og rødbeder (Sønderjysk sommerret
med kartofler, ærter og gulerødder i mælkesauce og hakket persille )
Desserter – vælg mellem følgende:
- Hjemmelavet is m. frugtsauce
- Vanilleisrand m. frisk frugtsalat
- Citronfromage/appelsinfromage m. flødeskum
- Appelsinfromage
- Kærnemælksfromage m. kirsebærsauce
- Kaffefromage m. makroner
- Kirsebærtrifli m. flødeskum
- Marengsbund m. fløde og frisk frugt
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Stor frokostbuffet
(Kan også bestilles som julefrokost-buffet i nov.-dec.)
- Sild, solæg, fisk, lune retter, pålæg, ost og frugt m.m. brød, flutes, kiks og
smør

148,00

- Sat æggekage m. bacon, tomat, agurk, purløg, rugbrød, smør, sennep og
rødbeder
- Uspecificeret smørrebrød
- Uspecificeret snitte
- Franskbrød med ost eller rullepølse
- 3 halve boller med pålæg og ost

115,00
35,00
25,00
30,00
56,00

Kaffe & Kage
- Kaffe/the
- Småkager
- Hjemmebagt kringle
- Bolle med smør
- Lagkage med vanillecreme, hindbærmarmelade og flødeskum
- Sønderjysk Brødtorte m. solbærsyltetøj, hakkede nødder, flødeskum og
chokolade
- Gl. daws æblekage med æblemos, makronrasp og flødeskum
- Kaffetilbud: kaffe, kringle og lagkage
- Sønderjysk Kaffebord, min. 15 slags kager inkl. kaffe (min. 30 pers.)
•
•
•
•
•
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Husk at oplyse om der skal tages hensyn til diabetikere
Chaufføren spiser med uden beregning. Har de andre ønsker vil vi
selvfølgelig gøre alt for at efterkomme disse.
Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændring!!
Menuen bestilles gerne i god tid. Endeligt antal 1 uge før.
Der kan ændres i antallet indtil dagen før.
Alle priser er baseret på min. 25 personer (dog ikke sønderjysk
kaffebord) samt samlet regning på menuen.
Drikkevarer kan opkræves hos hver enkelt.
Husk at oplyse hvordan i ønsker at afregne, Faktura kan mod gebyr
på kr. 50,- sendes pr mail.
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