
Røget laks m/ grønne asparges og rødløg
Små skåle m/ tunmousse og rejer
Oksehøjreb, glaseret skinke og lammekølle
Flødekartofler el. ristede kartofler 
(tilkøb af whiskysauce 15 kr.)
Salat, dressing og hjemmebagt brød
Brie m/ frisk frugt el. blomme/rabarber trifili

Buffet 1 163,-

3 tapas skåle m/ marineret krebs og dild
Parmaskinke m/ skimmelost
Røget laks m/ rygeostcreme (kan anrettes på fad)
Oksehøjreb, lammekølle, flødekartofler, salat, 
pastasalat og dressing (tilkøb af sauce 15 kr.)
Hjemmebagt brød
Brie m/ frisk frugt el. farinbagt æblekager 
m/ creme fraiche

Buffet 2 173,-

Dampet kold torsk m/ æble/mangokompot og sorte 
sesamfrø
Landskinke m/ melon og squash
Porretærte, marineret kalkunbryst, oksehøjreb,
 flødekartofler el. ristede kartofler (tilkøb af sauce 15 kr.)
Hjemmebagt brød
2 slags ost m/ frisk frugt el. chokoladekage m/ frugt 
(tilkøb af frugtsalat 15 kr.)

Buffet 3 163,-

Tun, rødløg og rejer på bladsalat
Kold ovnbagt laksm/ rødbedepesto, squash, sorte 
sesamfrø og grønne asparges
Oksehøjreb, marineret kalkunbryst, glaseret skinke, 
flødekartofler el. bagt kartoffel
Græsk salat, pastasalat, dressing, hjemmebagt brød
2 slags ost m/ frisk frugt el. hjemmelavet is m/ frisk frugt 

Buffet 4 173,-

Røget hellefisk m/ rødløg, grønne asparges og squash
Røget landskinke m/ melon
Oksehøjreb, lammekølle, marineret kalkunbryst,
Flødekartofler el. ristede kartofler (tilkøb af sauce 10 kr.)
Salat, broccolisalat og hjemmebagt brød
Valnøddechokoladekage m/ frugt el. 2 slags ost m/ frugt 
(tilkøb af frugtsalat 15 kr.)

Buffet 5 173,-

Tapas skål m/ røget hellefisk, rødløg og asparges
Tapas skål m/ tun og rejer på bladsalat
Marineret kyllingebryst i porre/bacon sauce, glaseret 
skinke, porretærte, ristede kartofler el. flødekartofler, 
salat, bulgursalat, dressing og hjemmebagt brød
Chokoladekage m/ frugt og creme fraiche el. ost m/ frugt

Buffet 6 163,-

Røget skinke m/ asparges og rødløg på bladsalat
Chili/vanilje stegt skinke, kyllingebryst i whiskysauce, 
ristede kartofler, salat og dressing 
Bagt æblekage m/ creme fraiche (tilkød af is 15 kr.)

Buffet 7 153,-

Tunmousse m/ rejer på bladsalat
Røget laks m/ rødløg, grønne asparges og sorte sesamfrø
Oksehøjreb, marineret kyllingebryst i porre/bacon sauce
Pandekager m/ fyld, ristede kartofler el. flødekartofler, 
tzatziki, salat. broccolisalat, dressing og hjemmebagt brød
Valnøddekagechokoladekage m/ frugt el. hindbærtrifili

Buffet 8 173,-

Hvidløgsmarineret store rejer på bladsalat m/ grønne 
asparges og squash
Kyllingebryst på bladsalat m/ bacon, ananas og nødder
Bagt laks i hvidvinssauce, marineret stegte 
kalvekorteletter m/ ristede kartofler, ristede squash, 
salat og tzatziki (tilkøb af whiskysauce 15 kr.) 
Pæretærte m/ creme fraiche el. lun æblekage

Buffet 9 183,-

Bruchetta m/ rygeostcreme
Bruchetta m/ svampe og fennikel
Kold oksehøjreb m/ pesto på bladsalat
Kold ovnbagt laks m/ rødbedepesto, kyllingebryst i 
gorgonzolasauce, kalvefilet, ristede kartofler, salat, 
hvedesalat, hjemmebagt brød og dressing
Rabarbertrifili

Buffet 10 183,-

Rullepølse, spegepølse, leverpostej m/ bacon og 
2 slags marmelade
Scramble æg og bacon
Røget laks m/ asparges
Frisk salat, dressing 
(tilkøb tartelet m/ høns i asparges 20 kr.)
2 slags ost m/ frugt
Franskbrød, rugbrød. rundstykker og smør

Brunch 143,-

3 slags fisk i skåle
Tigerrejer, røget hellefisk, ovnbagt laks
Pesto-tørret svinefilet
Lufttørret skinke, kold oksehøjreb m/ mango og pesto
Oliven, pesto, mandler, tomatsalat
2 slags ost m/ frugt el. chokoladekage m/ frugt
Rugbrød, hjemmebagt madbrød og smør

Tapas 163,-

Aspargessuppe m/ kødboller, brød 
el. klarsuppe m/ boller, brød

Frikadeller m/ kartoffelsalat m/ smør, rugbrød 
el. tarteletter m/ høns i asparges (2 stk.)

Natmad

58,-

68,-

Røget laks m/ grønne asparges og rødløg
Små skåle m/ tunmousse og rejer
Oksehøjreb, glaseret skinke og lammekølle
Flødekartofler el. ristede kartofler 
(tilkøb af whiskysauce 15 kr.)
Salat, dressing og hjemmebagt brød
Brie m/ frisk frugt el. blomme/rabarber trifili

Buffet 1
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Tunmousse m/ rejer
Landskinke m/ asparges
Fiskefilet m/ remoulade
Frikadeller m/ rødkål
Oksehøjreb (tilkøb af flødekartofler 15 kr.)
Løgtærte m/ salat
2 slags ost m/ frugt (tilkøb af frugtsalat 15 kr.)

Anretning 1 148,-

Fisketerrine m/ rejer
Hønsesalat m/ ananas og bacon
Porretærte m/ salat
Mørbrad m/ champignon a la creme
Pandekager m/ fyld
Frikadeller m/ rødkål
Ost m/ frugt el. æbletærte m/ creme fraiche

Anretning 2 163,-

Kold ovnbagt laks m/ rejer på bladsalat
Hjemmebagt madbrød og dressing
Kalvekam m/ flødesauce, ristede grøntsage, kartofler
Hjemmelavet is m/ frisk frugt

Menu 1 163,-

Rejecocktail m/ dressing
Hjemmebagt brød
Oksehøjreb m/ whiskysauce, ristede grøntsager, 
flødekartofler el. ristede kartofler
Hjemmelavet is m/ frisk frugt

Menu 2 163,-

Fisketerrine m/ rejer, rødløg og grønne asparges på 
bladsalat, dressing og hjemmebagt brød
Oksemørbrad m/ whiskysauce, ærter m/ rødløg og 
bacon, bagt kartoffel, grillet tomat, porregratin
Rabarbertrifili el. hjemmelavet is m/ frisk frugt

Menu 3 198,-

Tuncocktail m/ krebs, dressing, hjemmebagt brød, 
kalvefilet m/ flødeporresauce, ristede kartofler, 
ristede grøntsager
Bagt æblekage m/ is

Menu 4 168,-

3 tapas skåle m/ tigerejer, ovnbagt laks, røget helle-
fisk m/ dressing og hjemmebagt brød. Chili/vanilje 
langtidsstegt skinke m/ rødvinssauce, bønner m/ 
rødløg, bagt kartoffel el. flødekartofler
Hjemmelavet is m/ pære og chokoladesauce

Menu 5 173,-

Røget laks m/ rejer, rødløg og grønne asparges på 
bladsalat, dressing, hjemmebagt brød, marineret 
stegt kalkunbryst m/ salat, rødvinssauce, bag kar-
toffel
Hjemmebagt æblekage m/ is

Menu 6 153,-

Ørred m/ lakseroser, fennikel, grønne asparges, 
rødløg, dressing, hjemmebagt brød, marineret 
kalvefilet m/ rødvinssauce, ristede grøntsager, rist-
ede kartofler
Valnøddechokoladekage m/ frugt og is

Menu 7 173,-

Fiskefad m/ fisketerrine, hellefisk roser, tigerrejer, 
grønne asparges, squash og fennikel eller kold torsk 
m/ mango og æblekompot, rødløg, sort sesamfrø på 
bladsalat, dressing, hjemmebagt brød, 
pestomarineret steg, oksefilet m/ rodfrugter, porre-
gratin, rødvinssauce el. whiskysaucedampe
Rabarber/æble m/ marcipan og is

Menu 8 198,-


