Specialarrangement - Priser gældende fra minimum 20 personer
Pris efter forbrug – 10% rabat ved bestillinger ud af huset
Forretter
 Supper (Klar suppe med kød- og melbolle og urter, aspargessuppe med kødboller, tomatsuppe med bacondrys eller Kr. 50,svampesuppe med bacondrys og ristede hasselnøddeflager) hertil flûte.
Kr. 70, Cremet fiskesuppe med 2 slags fisk, rejer og urter og tilsmagt med karry og lidt hvidløg hertil flûte.
Kr. 60, Kold torskefad med flûte eller Rejecocktail med flûte.
Kr. 60, Graved laks med rævesauce eller fersk røget laks med peberrodscreme. Hertil flûte.( Ønskes begge dele + kr. 20,-)
Kr. 80, Husets fisketallerken med 3 slags kold fisk. Hertil flûte.
Kr. 50, Tarteletter(2 stk.) med hønsekød i aspargessauce.
Kr. 50, Hønsesalat med bacondrys anrettet på ananasring. Hertil flûte.
Kr. 70, Røget svinemørbrad med krydderurtepesto og ristede hasselnødder. Hertil brød.
Kr. 80, Tapastallerken med lufttørret skinke m/ melon, italiensk pølse m/ oliven og lille kyllingespyd
m/ bagt tomat og pesto. Hertil brød.
Hovedretter
Kr. 120, Hønse- og oksekød med hvide kartofler, butterdejssnitte og citronsauce.
Kr. 120, Glaseret skinke med 2 slags grøntsager ,små ristede kartofler og urtesauce.
Kr. 125, Krydret svinekam, 2 slags grøntsager, små ristede kartofler, stegesauce og årstidens salat.
Kr. 125, Baconsvøbt kyllingebryst, små ristede kartofler, tomatsauce og årstidens salat.
Kr. 125, Svinekam med rødkål, sukkerbrunede og hvide kartofler, surt, sødt og sauce
Kr. 145, Portvinsmarineret svinemørbrad, svampe m/ bacon, bønnesalat m/ æbler, peberfrugt og valnødder, små ristede
kartofler og portvinsflødesauce.
Kr. 125, Kalvesteg med 2 slags grøntsager, hvide kartofler og stegesauce.
Kr. 125, Kalvesteg som vildt med waldorfsalat, hvide kartofler, surt, sødt og sauce.
Kr. 175, Kalvefilet med halverede bagte kartofler, timiangulerødder, baconbønner og flødepebersauce.
Kr.
165, Lammekølle med bagte tomater, flødekartofler, salat og flûte.
 Carvery (min. 30 personer) 3 slags kød (vælg mellem glaseret skinke, kalkuncuvette, krydret svinekam, oksefilet eller Kr. 175,lammekølle) salatbuffet, dressing, brød og flødekartofler eller bagekartofler med kryddersmør.
Desserter
Kr. 60, Hjemmelavet is med frisk frugtsalat.
Kr. 55, Hjemmelavet is med pærer og chokoladesauce
Kr. 55, Fromage, frit valg. pyntet med flødeskum og topping. F.eks. (chokolade, nødder, frugt, kage)
Kr. 60, Frisk frugtsalat med råcreme.
Kr.
55, Kaffe og kransekagekonfekt.
Kr. 70, Islagkage eller ostelagkage.
Kr. 70, Valnøddetærte med frisk frugt og is
Kr.
85, Dessert og kagebord (min. 30 personer)
Kr. 48, Kaffe/the med hjemmebagte småkager.
Kr. 30, Kaffe/the.
Natmad
Kr. 50, Klar suppe m/ urter, kød- og melboller eller aspargessuppe med kødboller. Hertil flûte.
Kr. 60, Minestrone m/ flûte.
Kr. 70, Kaffe/the med boller, brød og pålægs & ostefade.
Kr. 70, Kaffe/the med varme hveder med ost og marmelade.
Kr. 65, Frikadeller med kold kartoffelsalat.
Kr. 65, Ta` selv. Hotdogs
Kr. 75, Biksemad med spejlæg eller Æggekage med bacon og tomat
Afbestilling af et selskab senest 6 uger før. Endelig antal oplyses senest 8 dage før selskabet afholdes.
Enkelte afbud på grund af sygdom kan afbestilles indtil dagen før. Afbud på selve dagen, afregnes til den aftalte kuvertpris.
Der afregnes kuvertpris for alle børn der skal sidde med ved bordet.
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