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8600 Silkeborg 
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www.aalekroen.dk 

 
 

Brunch 2023 
 

Barnedåb, rund fødselsdag, jubilæum, studentergilde eller lign. 

Tilbydes selskaber på minimum 20 personer alle dage 

Varighed maksimum 4 timer 

Vi foreslår/anbefaler tidsrummet fra kl. 10-14 
           

Scrambled æg med brunchpølser 

Lun leverpostej med bacon, ristede champignon og rødbeder 

Fad med diverse pålæg  

Forskellige oste med surt og sødt 

Hjemmelavet marmelade 

Græsk yoghurt med akaciehonning og hjemmeristet mysli 

Kage 

Fad med frisk frugt 

Pandekager og honning 

Smør, mælk og æble- og appelsinjuice 

Hjemmebagt brød, rugbrød, boller og kiks 

Kaffe og te ad libitum 

Der kan tilkøbes bacon for 15 kr. pr. kuvert 

 

Pris 230 kr. pr. voksen 

Pris 139 kr. pr. barn i alderen 3-12 år 

Børn under 3 år er gratis 

 

Max. 4 timers varighed 

Lagkage: 55 kr. 

Småkager: 20 kr. 

Dagens skærekage: 35 kr. 

 

Medbringes der f.eks. dåbskage koster det 40 kr. pr. kuvert for servering 

 
AFBUD OG MINIMUMSANTAL: 

Hver kuvert tillægges 20 % for antal under 20 personer.  

Absolut minimum bestilling er 15 kuverter. I tilfælde af afbud fra dine gæster eller andre forhold, 

skal der minimum afregnes for 15 kuverter +20% pr. kuvert.  

Afmelding af arrangement skal ske senest 5 hverdage før afholdelsesdato.  

Overholdes dette ikke opkræves halv kuvertpris. 
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Udvidet brunch 2023 
 

Udvidet brunch til selskaber - minimum 20 personer 

Tilbydes alle dage maksimum 4 timers varighed 
 

Scrambled æg med brunch pølser 

Lun leverpostej med bacon, ristede champignon og rødbeder 

Pålægsfad 

Forskellige oste med surt og sødt 

Hjemmelavet marmelade 

Græsk yoghurt med akaciehonning og hjemmeristet mysli 

Røget laks med asparges 

Lune frikadeller med hjemmesyltede rødkål 

Halve æg med rejer 

Blandet salat 

Fad med frisk frugt 

Pandekager og honning 

Kage 

Smør, mælk og æble- og appelsinjuice 

Hjemmebagt brød, rugbrød, boller og kiks 

Kaffe og te ad libitum 

Pris 279 kr. pr. voksen 

Pris 199 kr. pr. barn i alderen 3-12 år 

Børn under 3 år er gratis 

 

Bacon kan e.v.t. tilkøbes til 15 kr. pr. kuvert.   

 

AFBUD OG MINIMUMSANTAL: 

Hver kuvert tillægges 20 % for antal under 20 personer.  

Absolut minimum bestilling er 15 kuverter. I tilfælde af afbud fra dine gæster eller andre forhold, 

skal der minimum afregnes for 15 kuverter +20% pr. kuvert.  

Afmelding af arrangement skal ske senest 5 hverdage før afholdelsesdato.  

Overholdes dette ikke opkræves halv kuvertpris. 


