
FROKOSTBUFFET AFTENBUFFET

 Marinerede og portvinssild m/æg & karrysalat.
Fiskefilet med remoulade & citron.

Rejer med mayonnaise.
Cognacmarineret laks med fennikelcreme. 
Mørbradbøf med champignon ala creme.

Lun leverpostej med bacon.
Brie med druer og kiks.

Frokost 1

178,-

 Marinerede, portvins & stegte sild i tomat,
 med æg & karrysalat.

kold indbagt laks med spinat.
Baconstegt torskefilet på salat. 

Lun okseculotte & krydderstegt svinekam,
 med tilhørende pastasalat & grøn salat.

Små stegte kartofler & rødvinssauce. 
Brie & Gorgonzola, frugt & kiks. 

Frokost 2

198,-

 Marinerede & Sherrysild med æg & karrysalat. 
Røget sild med røræg, kapers & radiser.

Fiskefilet Florentine med spinat & Sc. Mornay. 
Soyamarineret kyllingelår med sesam.

Tarteletter med høns i asparges.
 Ribbenssteg med rødkål. 
Kartoffelsalat & grøn salat.

Chokoladekage med vaniljecreme.

Frokost 3

218,-

Hjemmelavet gravad laks med rævesauce.
Torskefad med rejer, asparges & dressing. 

Røget tun på bund af salat med persillepesto. 
Kold indbagt lyssejfilet med urter & noillyprat. 

Lille Eng. bøf med bløde løg & agurkesalat. 
Kalkunbryst med bacon & soltørrede tomater. 

Pastasalat med feta & oliven. 
Osteanretning med frisk frugt & kiks. 

Æbletærte med creme fraiche.

Frokost 4

238,-

 Torskefilet i baconsvøb. 
Røget tun med spinatæggestand. 

Marinerede kæmperejer på salatbund. 
Ovnbagt honningglaseret laksefilet m/ urtecreme. 

Seranoskinke med parmesan & tranebær.

 Okseculotte,krydderstegt svinekam & fyldt 
kalkunbryst, med tre fornøjelige salater efter 
årstiden. Pastasalat & marineret kartoffelsalat. 

Stegte kartofler & madagascarpebersauce.

 Kage & osteanretning med frugt.

Aften 1

255,-

Dampet laks med lime. 
Blåmuslinger med urter. 

Røget torskefilet med sennepscreme. 
Marinerede kæmperejer med spinat.

 Helstegt okseculotte med græske kartofler. 
Krydderurtefarseret svinemørbrad,

med ovnbagte rodfrugter.
Salat med hvedekerner & grillede grønsager.

2 fornøjelige salater.
Tzatziki.

Chokoladekage.

Aften 2

238,-

Indbagt svinemørbrad. 
Grillede BBQ-marinerede spareribs. 

Sojamarinerede kyllingelår med sesam. 
Mexicanske pandekager fyldt med chili con carne.

Fyldte bagekartofler. 
Honningmajs. 
Guacamole.
Mixed salat.

Aften 3

188,-

Tillæg for brød & smør ud af huset 12,-
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FORRETTER - SELSKAB 

Kold indbagt laks m/ purløgscreme.

Brød og smør til alle forretter foruden tarteletterne.

78,-

72,-

54,-

86,-

52,-

88,-

98,-

75,-

88,-

65,-

52,-

82,-

HOVEDRETTER - SELSKAB 

Svinekam / kalvefilet* stegt som vildt 
m/ waldorfsalat ,baconstegt rosenkål,
 timianstegte gulerødder, brunede- & 

hvide kartofler, flødesauce, asier & tyttebær.
158,- / 188,-*

Skinkesteg m/ friske grøntsager, 
stegte kartofler, rødvinssauce & lækker salat.

148,-

Farseret svinemørbrad m/ ristede svampe, bagt 
kartoffel/rodfrugtemos, timiansky & tomatsalat.

148,-

Gammeldags kalvesteg m/ glaserede løg, 
gulerødder, bønner, asier & tyttebær,

flødesauce & hvide kartofler.
148,-

Helstegt oksefilet m/ braiserede rodfrugter,
 grøntsager, stegte kartofler & svampesauce.

169,-

Oksemørbrad m/ Pom. Anna, grøntsager, 
svampetimbale, salat & portvinssauce.

228,-

Kalkunbryst fyldt m/ soltørrede tomater, persille
 & mozzarella. Dertil årstidens grøntsager

 &  mild madagascar pebersauce.
148,-

Helstegt lammekølle m/ flødekartofler, lammesky, 
bagte hvidløg, tzatziki, salat & grøntsager.

162,-

Dyrekølle m/ waldorfsalat, baconbønner, 
ristede kastanjer & pære, brunede kartofler

 & flødesauce.
172,-

DESSERT- SELSKAB 

Har de andre ønsker, finder vi naturligvis også 
ud af det. Med venlig hilsen, Den Fornøjelige.

Osteanretning m/ 4 slags oste, 
frugt, chokolade, & kiks.

98,-

Lun pæretærte m/ marcipan låg, 
dertil creme fraiche.

78,-

½ Ananas fyldt m/ frisk frugt, dertil rørt is.
78,-

Hjemmelavet romfromage m/ kirsebærsauce.
55,-

STEGE BUFFET- SELSKAB 

Kalveculotte.
Helstegt oksefilet.
Spareribs m/ BBQ.

Krydderstegt svinekam.
Lammeculotte m/ rosmarin.

Indbagt svinemørbrad m/ spinat.
Lammekølle m/ hvidløg & persille.
Kalkunbryst m/ soltørrede tomater.

Soyamarinerede kyllingelår m/ sesam.

Marineret pastasalat.
4 fornøjelige salater.

Bagt kartoffel/rodfrugtemos.
Små stegte kartofler.

Hjemmelavet kartoffelsalat.
Rødvinssauce & pebersauce.

Friskbagt brød & smør.

2 slags kød & tilbehør - 165,-
3 slags kød & til behør - 198,-
4 slags kød & tilbehør - 218,-

Hjemmelavet chokoladebrownie
m/ frisk frugt & moccacreme.

Der kan frit vælges imellem de forskellige stege:

Chokolade mint is m/ frisk frugt & fløde. 
62,-

78,-

Kold hvidvinsdampet rødspættefilet
m/ rejer,friske grønne asparges

 & hummerdressing.

Vildtsvampesuppe tilsmagt m/ tio pepe.

Flødelegeret aspargessuppe m/ kødboller.

Hjemmelavet klar suppe m/ kødboller & urter.

Fiskesuppe m/ dagens udvalg af frisk fisk, 
rejer, muslinger & urter.

Kold fiskesymfoni m/ 3 slags fisk, 
rejer & krydderurtedressing.

Røget svinemørbrad på spinat, cherrytomat,
mozzarella, grillede løg & pinjekerner.

Røget lakseroulade m/ marinerede
 rejer & dilddressing.

Ananasring m/ kylling i mild 
karrydressing, pyntet med bacon.

Tarteletter m/ høns i asparges.

Tapasfad m/ 4 lækre ting,
 frit efter kokkens fantasi.
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Kold fiskesymfoni m/ 3 slags fisk, 
rejer & krydderurtedressing.

Røget svinemørbrad på spinat, cherrytomat,
mozzarella, grillede løg & pinjekerner.

Røget lakseroulade m/ marinerede
 rejer & dilddressing.

Ananasring m/ kylling i mild 
karrydressing, pyntet med bacon.

Tarteletter m/ høns i asparges.

Tapasfad m/ 4 lækre ting,
 frit efter kokkens fantasi.


