
Buffet 



Første servering : 
- Dampet hellefisk med rejer

og asparges

- Lakseroulade

- Serranoskinke med melon

- Helstegt oksefilet

- Glaseret sprængt nakkekam

- Flødekartofler, tomatsalat

- 2 slags salater

 Hjemmebagt brød, hjemmelavede 
 dressinger og smør 

               Anden servering: 

- Kransekagetærte, med frisk
frugt og creme fraiche

  Pris pr. couvert kr. 345,- 

 børn under 12 år kr. 200,- 

Minimum 20 couverter. 
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Første servering : 

- hjemmerøget varmrøget laks

- Vol-au-vent,med dampet fisk og
hummersauce.

- Grønsagstærte med bacon

- Lammekølle m. persille og
hvidløg

- Helstegt kalvefilet

- Orangesalat, Flødekartofler

- Blandet grøn salat

- Hjemmebagt lyst brød, smør,

- Hjemmelavede dressinger

Anden servering:

- 2 slags oste med frugt og grønt
Hertil kiks.

Pris pr. couvert kr. 365,- 
Pris pr. barn under 12 år kr. 200,-
minimum 20 couverter.
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- Første Servering

- Marineret sild, kryddersild
- Stegt sild i eddike
- Fiskefilet med remoulade
- Æg med rejer,
- Gravad laks med 

rævesauce
- Hønsesalat med bacon

Anden servering :
- Tartelet med høns i 

asparges
- Lun ribbensteg med rødkål
- Lun mørbradbøf med bløde 

løg
Tredie servering:

- Ostefad, kiks, druer 
gammeldags frugtsalat m/
flødeskum  

 Tilkøb: Røget ål med røræg 45 kr. pr. pers 
  Lun leverposteg       20 kr. pr. pers 
  Frikadeller      20 kr. pr. pers 

Pris pr. couvert kr. 325,- 
Pris pr. barn under 12 år. kr. 200,- 

Minimum 20 couverter. 

Gældende fra 01/02/2023, med forbehold for prisændringer 
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