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Sandwich

Smørrebrød

Varme Retter

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

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

4 stk. lækkert smørrebrød           139,-
+ 1 ostemad på franskbrød  

Dansk Bøf - serveres m. hvide kartofler,        139,-
søde bløde løg, skysovs og agurkesalat

Flæskestegs burger m. brasede kartofler      149,-
og skysovs

Schnitzel med saute af løg, bacon og ærter,     175,- 
brasede kartofler og svampesovs

Dessert: Til alle varme retter kan der tilkøbes citronfromage, 
chokolademusse eller Gammeldags æblekage       35,-
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Seranoskinke m/ merlon sprødsalat og purløg

Brocollisalat m bacon rødløg og tranebær 
Tomatsalat m feta rødløg og olivenolie 

Helstegt oksefillet
Stegt kalkun bryst barders i bacon

Ristede kartofter
Whiskysovs

Brød og smør

       Kr. 180,-  pr. person 

Dessert : 
Citronfromage, chokolademusse eller 
Gammeldags æblekage            35,- pr. person
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Buffet

  Prisen gælder ved min. 10  personer
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       Kr. 318,-  pr. person 

• Laksebrandade med krydderravigotte og saltede kapers
• Letrøgede rejer, hertil sprød salat, agurk og glaskål vendt i dild 
 og sort peber
• Charcuteri bestående af: Bresaola, Prosciutto Tirolese 
 (norditaliensk skinke), grillede artiskokker og humus af butter-
 beans, tilsmagt med kørvel. Serveres med sprøde brød
• Hjemmebagte baguettes   

Forret bu�et

• Oksemørbrad stegt med estragon, 
 hertil tomatiseret whiskysauce
• Sprængt wasabiglaseret kalvespidsbryst
• Kartoffelmuffins med spinat og parmesan 
• Små kartofler bagt med timian og bacon 
• Variation af smagsfyldte tomater med cremet fetaost og basilikum
• Sød og syrlig salat med syltede rødløg og druer, sirup af årstidens   
 bær samt saltet nøddedrys
• Møllerens kålsalat med nigellafrø og variation af grillede 
 gulerødder

• Gourmet kage med et stænk af espresso, nougat og  lys 
 kahlua-belcoladecreme. På toppen Ferrero Rocher overtræk
• Blondies med lime, herpå mousse af passionsfrugt og ganache,
• Bourbonvaniljeis med hindbærsirup og knas

Hovedret bu�et
 

Dessert bu�et
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Luksus Buffet

Prisen gælder ved min. 10  personer
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