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Frokostbuffet til selskab 2023
 

Vælg imellem 4 forskellige buffeter – minimum 20 kuverter 

Tilbydes alle dage til arrangementer. Lokaleleje 1200 kr. pr. time efter 6 timer 

 

Frokostbuffet 1   

Varmrøget laks på salatbund   

Tunmousse med æg og rejer 

Tarteletter med høns i asparges 

Lune frikadeller med hjemmelavet rødkål 

Medium kalveculotte  

Flødekartofler og en blandet salat 

Fad med frisk frugt   

Hjemmebagt brød   

 

Pris 295 kr. pr. kuvert 

  

Frokostbuffet 2 

Røget laks med asparges og urtedressing  

Lune fiskefileter hertil remoulade og citron  

Lun leverpostej m. ristede champignon, bacon og hjemmesyltede rødbeder  

Flæskesteg med hjemmelavet rødkål  

Grøntsagstærte  

Blandet salat  

Ostefad med marmelade 

Fad med frisk frugt  

Hjemmebagt brød  

 

Pris 285 kr. pr. kuvert 

 

Frokostbuffet 3 

Spinatroulade med tun 

Gravad laks med sennepsdressing 

Serranoskinke med melon 

Chili sin carne med ris og cremefraiche 

Kåldeller  

Wraps med kål og hytteost 

2 salater efter årstiden 

Fetadip og pesto 

2 stk. Unika oste: Gammel knas og blå skimmel.  

Frugtfad 

Hjemmebagt brød og kiks 

Pris: 320 kr. pr. kuvert 
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Frokostbuffet 4 vegetar - Ny og helt anderledes menu både til frokost og aften 

Grøn og planterig  

 

Forret serveres på tallerken: 

Persillerodssuppe med rugbrødsknas  

Hovedret buffet: 

Polenta med stegte svampe 

Grøntsagslasagne med spinat 

Grøntsags krebinetter på mos af sorte bønner med grønkål og æbler 

Kåldeller 

Pie med linser og gule ærter 

Græskarhummus og pesto 

Citronbagte gulerødder med yoghurt og mynte 

Hjemmebagt brød, rødbedekiks og ristet rugbrød 

Dessert buffet:  

Chokolade- og appelsinkage med boghvedeknas, peanut butter cookies og dadelkugler 

Pris 430 kr. pr. kuvert 

Til frokostbuffeten kan der tilkøbes: 

Kaffe:28 kr. pr. kuvert 

Frugtsalat: 50 kr. pr. kuvert 

Ostefad m. nødder, marmelade og kiks: 80 kr. pr. kuvert 

Lagkage: 55 kr. pr. kuvert 

Kransekage: 30 kr. pr. kuvert 

Hjemmebagte småkager: 20 kr. pr. kuvert 

 

Der kan tilkøbes ad libitum drikkevarer i 6 timer.  

Velkomstdrink Asti, hvidvin, hyldeblomst eller granatæbledrik, 

5 slags sodavand, pilsner, classic øl, hvid- og rødvin. Kaffe, te og småkager efter buffet. 

Pris: 400 kr. pr. kuvert 

Desuden kan tilkøbes forskellige likører, Baileys, AH Riise saltkaramel eller portvin efter et bredt 

udvalg.    

Der er mulighed for at vælge farver på dug, servietter. Dekorationer mod merpris til kr. 200,- pr. stk.   
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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. 

 


