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3 RETTERS MENUER
Sammensæt din egen 3 retters menu

FORRETTER
Varmrøget laks
fra egen rygeovn med syltet rødløg og krydderurtecreme.
Dampet laks
i hvidvinssauce toppet med rejer og friske urter.
Ovnstegt torsk
med chorizo og tomat. Serveret med grillet og
karamelliseret citron.
Spicy rød karrysuppe
med kokos og stegte tigerrejer.

Cremet jordskokkesuppe
med sprød serranoskinke.
Bresaola
i tynde skiver på bund af frisk babyspinat med langtidsbagte tomater og høvlet parmesan.

Hertil serveres
langtidshævet brød og rørt smør.
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HOVEDRETTER
Langtidsstegt kalv
med forårsfrisk grønt.
Hertil pommes røsti og svampesauce.
Kalvesteg stegt som vildt
med surt, sødt og waldorfsalat.
Hertil hvide og brune kartofler samt vildtsauce.
Helstegt oksemørbrad
Med syltede og bagte løg.
Hertil saltbagte kartofler og bearnaisesovs.
Rødvinsmarineret svinekam
Anrettet på puré og toppet med puffede flæskesvær.
Hertil pommes rissollées og rødvinssauce.
Braiseret lammeskank
med pastinak/kartoffelpuré og portvinsglace.
Kylling i hvidvin
med urter, kogte hvedekerner og butterdejslåg.

Til alle hovedretter serveres
sæsonens garniture.
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DESSERT
Kold rabarbersuppe
med stykker af jordbær og rabarber, toppes med vaniljeis.
(serveres fra maj måned)
Gateau Marcel

med sorbet, hvid chokolade og kompot.
Islagkage
af hjemmelavet parfait med brændt marengs og coulis.
Gran marnier fromage
på makronbund med chokolade og abrikospuré.

Chokoladebrownie
med brændt hvid chokolade og vaniljeis.
Jordbærmousse
på chokoladebund med brændt hvid chokolade.
Saltkaramelfromage
med mandelkrokant.

SELSKABSBUFFET
Sammensæt din egen buffet

FORRETTER - UDVÆLG 3

Varmrøget laks med krydderurtecreme.
Serranoskinkekurv med krydderost.
Røget dyrekølle med urter og sauce cumberland.
Stegt unghanebryst med basilikummayo og parmesan.
Citrus marineret laks.
Lynstegt tun med orangesirup
Ristede tigerrejer med chili-aioli.
Krydret tomatsuppe med marinerede rejer.
Hertil langtidshævet brød og rørt smør.

HOVEDRETTER - UDVÆLG 3

Langtidsstegt kalvetyksteg med grønt.
Helstegt oksemørbrad med svampe.
Rødvinsmarineret nakkesteg med stegt grønt.
Barbecuemarineret spareribs
Braiseret lammeskank
Kyllingeoverlår krydret med karry.
Tartelet med krebsehaler i hvidvin, hertil raita.
Rødbede– eller selleribøffer

SAUCER - UDVÆLG 2

Bearnaisesovs
Svampesovs
Rødvinsglace
Whiskey-pebersauce
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KARTOFLER - UDVÆLG 2

Flødekartofler.
Bagt kartoffelroulade med urter.
Timianbagte kartofler.
Hvedekernerisotto.
Sesambagt kartoffel i tern.

SALATTER - UDVÆLG 2

Rabarbersalat med spinat og mandler.
Klassisk tomatsalat med oliven og mozzarella
Nudelsalat med stegt grønt, edamamebønner
og jordnødde vinaigrette.
Blomkålsris med gulerod og persille.
Savoykålssalat med bagte jordskokker.

DESSERT - UDVÆLG 3

Vaniljeis med knas.
Chokoladebrownie med salatkaramel
Chokoladeroulade med moccacreme.
Kransekagetærte med frisk frugt.
Jordbærtrifli med vaniljemousse.
Grand Marnier fromage med abrikoscoulis.
Indbagt brie med kompot og knækbrød.
Ostebræt med frugt og sprødt.

NATMAD
Udvælg 1 af nedstående
Pizzabuffet
med 3 slags fyld: kylling, pepperoni og salat-kebab
Pulled pork burger – byg selv
Hotdog – byg selv
Æggekage med bacon, rødbeder og rugbrød
Biksemad med spejlæg og rødbeder
Krydret tomatsuppe med croutoner
Pålægsbuffet med 2 slags pålæg og lun leverpostej

Kontakt os venligst senest 4 uger før arrangementet skal afholdes
for endelig fastsættelse af menu og
generel planlægning af arrangementet.
Menu forslagene ændrer sig efter årstiden og sæson.

Fandt du ikke det du søgte, så står vi klar til at finde en løsning som
passer netop til dig.
Vi glæder os til at høre fra dig og
leverer en fest du sent glemmer.

– høj kvalitet i idylliske rammer
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