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Sandwich

Varme Retter

Stor Sandwich               69,-
- Vælg mellem  Kylling/bacon
     Æg/rejer
     Skinke/ost
     Laks
     Tun

Sandwich Buffet - spis så meget du kan      99,-
-  Vælg 4 varianter, serveres som mini sandwich,   så du kan smage 
 flere forskellige
       

Schnitzel med ærter, perleløg og bacon      185,- 
samt pommes saute og paprikasauce      
Stor pariserbøf (400 gram oksekød)       165,-
her�l pickles, løg, rødbeder, kapers og peberrod  

Gokartgryde med svinemørbrad,        175,-
cocktailpølser, champignons, løg og bacon 
her�l kartoffelmos, rødbeder og salat 

Spørg gerne for evt. forret, dessert eller andet
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Rosastegt oksefilet    
Kalvecuvette stegt med rosmarin og citron      
  
Poulardebryst i flødesauce tilsmagt med lime og mynte   

California salat: iceberg, appelsin, melon og sød dressing.
Sprød romaine salat, syltede rødløg, soltørret tomat, saltede peanuts. 
Creme fraiche dressing.  
Broccolisalat med løg, bacon og ristede, græskarkerner
Ovnbagte tapaskartofler med paprika og en anelse hvidløg

            Kr. 180,-  pr. person 

Tilkøb: 

Brød til buffet kr.       12,-  pr. person
Dessert : 
F.eks. Daim isbombe med karamel og lys choko 35,- pr. person

 

Since
1993

Buffet

Prisen gælder ved min. 10  personer

Gokarthallens 
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       Kr. 285,-  pr. person 

• Bagt laks rustikt anrettet med syltede sennepskorn, creme af   
 grovkornet dijon samt baconstøv og jomfru i det grønne 
• Salat af grønlandske rejer og krabbe vendt i hjemmerørt mayo 
 med dild og kørvel toppet med håndpillede svenske rejer
• Pocheret kyllingsupreme i chutney af karry tilsmagt med citron  
 græs, ingefær og gule rosiner
• Hjemmebagte baguettes   

Forret bu�et
 

• Oksemørbrad i rub og hvid sesam hertil 
 sauce bordelaise
• Svinemørbrad glaseret med moscovado 
 og teriyaki
• Kartoffelduchesse med parmesan og pankorasp
• Pommes Risoleés med balsamico og timian
• Skalotteløg bagt med cider, flade bønner og edamame 
• Rugkernesalat med grillet selleri, æbler, 
 bredbladet persille og  skarp peberrod
• Småbladet salat med hjemmesylt og sprøde kikærter

• Toscatærte med hassel, pistacie og pecannødder samt bær 
 efter årstiden
• Kage i lag med flødechokocreme, fragilité, hvid chokolade creme   
 tilsmagt med grapesirup på kandiseret mandelbund
• Fyldig syrlig kompot 

Hovedret bu�et
 

Dessert bu�et
 

Since
1993

Luksus Buffet

Prisen gælder ved min. 10  personer

Gokarthallens 


