KONFIRMATIONS BUFFET 2021
I HUSET
TAPAS
Spicy meat balls med tzatziki
Mini rejecocktail med husets dressing
Vores skaldyrssalat med krebs og karse
Serrano skinke med melon, rucola og pesto
Røget laks med citrus-dressing og håndpillede rejer
Sprøde tigerrejer med sød chili-aioli
Grøn thai karry suppe med kokos
Malt- og majsbrød bagt med brunet smør
TAPAS HOVEDRETTER
Braiseret kalv med urter og knuste kartofler
Dansk kylling med asparges i sauce supreme
Miniburger med relish
Sæsonens salat

eller
HOVEDRETSBUFFET
Oksestriploin, kalkunbryst med bacon og krydderskinke
Nye kartofler i brunet smør og flødebagte kartofler med bacon
Sæsonens rodgrønt med mandler samt grøntsagstærte
Grøn mikset salat og broccoli salat
Rødvinssky samt sauce bearnaise
DESSERT
Øko brie med sødt og sprødt
Chokoladekage med Oreo mousse
Panna cotta med jordbær
Cirtonpotte med jord
Vores Daim is
PRISER
Konfirmationsbuffet med tapas hovedret pr. kuvert kr. 375
Konfirmationsbuffet med hovedretsbuffet kr. 395
Børn u/12 år kr. 195 kr. (eller se børnemenu)
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3-RETTERS KONFIRMATIONSMENUER I HUSET 2021

FORRETTER
Vores tarteletter med høns i asparges
Varmrøget laks med håndpillede rejer og husets dressing
Tapastallerken: Sprøde tigerrejer, laksetartar og Bresaola med grillet grønt
Asparges med håndpillede rejer, hollandaise og urtesalat
Koldrøget laks med røræg, urtesalat og rejer
Tunmousse med krydret dressing og rejer
Sprøde tigerrejer med sød chili-aioli
HOVEDRETTER
Dansk kalvefilet med forårsgrønt og mild pebersauce
samt nye kartofler i brunet smør
250 gr. striploin steak med bearnaise, steak fries samt grønt efter sæson
Helstegt oksefilet med bagte rodfrugter, ristede kartofler
med nødder samt rødvinssky
Hopballekylling med sauterede grønsager, urtekartofler og sauce supreme
Oksemørbrad med sauce bearnaise,
presset kartoffel samt sæsonens grønt***tillæg kr. 25,Wienerschnitzel med pommes saute, ærter og klassisk garniture
DESSERT
Tapas sødt, panna cottta med jordbær, chokoladekage med Oreo mousse og Daim is
Chokolade-karamel fondant, passionsfrugt og vanilje is
Islagkage med marinerede bær og chokoladesauce
Isbombe med hindbær og brændt marengs
Jordbær med vanilje is og kold bær suppe

PRIS
3 retter kr. 385
Kaffe kr. 35,Hjemmebagte småkager kr. 25,Kransekagekonfekt kr. 30,-
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BØRNEMENU OG NATMAD
I HUSET 2021

Børnemenu
TAPAS TALLERKEN
Pasta og grøntsagssnacks
Lufttørret skinke med melon
Frikadellespyd
Brød og smør
HOVEDRET
Cornflakes paneret kylling, ærter og pommes frites
DESSERT
Vores Daim is.
Pris pr. kuvert kr. 185

NATMAD
Tarteletter med høns i asparges 3 pr. person
Pølsebod med 5 slags specialiteter, en lun hotdogs,
rød og ristet med Brioche brød og tilbehør
Frikadeller og kartoffelsalat samt rugbrød og rødbeder
Pulled porksliders eller miniburger med coleslaw
3 slags pizza med grøn salat
Diverse supper med brød
Valgfri pr. kuvert kr. 85
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