Konfirmation 2021

Forretter

Hovedretter

· Hjemmelavet tunmousse med rejer
hertil salat & paprika dressing

· Langtidsstegt kalveculotte med sæsonens
grønt, små pestobagte kartofler &
svampecreme sauce

· Koldrøget dyrekølle med pinjekerner
& appelsinvinaigrette

· Rosastegt oksefilet med sæsonens grønt,
kartoffeltærte & bearnaisesauce

· Skalddyrscocktail med melon &
sprøde croutoner

· Grillet kalvesteak med mega fritter, sæsonens
grønt & kryddersauce

· Tarteletter med høns i asparges
· Serrano skinke med grønt &
pizzabrød

· Braiseret mini køller med bagt rodfrugtspure,
sæsonens grønt, pommes rissoles & kraftig
skysauce

Desserter

Natmad

· Banansplit med chokoladesauce &
vaniljeis

· ”Byg selv” hotdogs (3 stk. pr. mand)
kr. 95,- pr. person

· Chokolademousse på karamelnødder &
mango sorbet

· Aspargessuppe med kødboller
kr. 95,- pr. person

· Desserttallerken med brownie,
hindbærsorbet & citrusmousse

· Frikadeller med kold kartoffelsalat
kr. 85,- pr. person

· Variation af is med friske bær &
vaniljefudge

· Tarteletter med høns i asparges
kr. 95,- pr. person

· Hjemmelavet islagkage med friske bær

FORRET, HOVEDRET, DESSERT
Pris pr. kuvert..........................................

445,-
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Konfirmation 2021

Buffet

Konfirmationspakke

· Valgfri forret serveres på tallerken

Velkomst

· Røget dyrekølle med pesto

· Hyldeblomst med dansk vand eller Nitus Cava

· Helstegt laksefilet med spinat creme

Menu

· Rosastegt kalveculotte

· 3 retter eller buffet

· Timianstegt dansk svinefilet
· 2 slags kartofler, sauce, varm garniture

Drikkevare

· 3 slags salater inspireret af årstiden

· Husets vine, øl & sodavand ad libitum under
middagen

· Brødbuffet & smør

· Kaffe / Te

· Cremet chokoladekage med
vanilje parfait & frugt

Pris pr. kuvert ..................

Pris pr. kuvert ..................

425,-

725,-

Det er muligt at udvide pakken til et 7 timers
arrangement med fri bar med øl, sodavand og
huset vine efter middagen samt valgfri natmad til
pris pr. kuvert kr. 860,-

Barn til og med 12 år halv pris
Det er muligt at ændre i ovenstående menuer
mod et passende tillæg.
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