Menuer til jeres fest
Barnedåb, bryllup, fødselsdage, konfirmation eller BARE en GOD fest
Reihdar Hansen | Fabbrica Vin Aps | Erhvervsvangen 22, Aarslev
Direkte import fra Italien og Frankrig.
Kontaktperson og medarrangør af jeres kommende fest i Rådhuset | rhconsultings@outlook.dk Tlf. 2170 4404

Italiensk buffet (min. 20 kuverter)

- Små tomater med balsamico og basilikum og hvidløg
- Årstidens mixed salat med dressing
- Landskinke med melon og artiskokker
- Salat af kæmperejer, asparges og salat radicchio
- Unghanebryst i tomatsauce
- Lasagne bagt med ostesauce og oregano
- Hvidvinsbraiseret kalveculotte med aubergine og peberfrugt
- Rosmarinstegte grøntsager med sesam
- Små langtidsbagte petitkartofler
- Udvalg af italienske oste med druer og oliven
- Dessert: Tiramisu kage med frugt

Pr. kuvert kr. 380,00 incl. vin a libitum

Buffet 1 (min. 10 kuverter)

- Røget laksestykke på kålbund med limecreme og rugbrødschips
- Landskinke med melonsalat vendt i tomatpesto
- Grov pastasalat i oliventapanade og rucolasalat
- 2 slags af årstidens salater
- Pommes Anna med sprød bacon
- Krydderfyldt svinemørbrad med spinat
- Glaseret letsaltet kalvebryst med rødvinssauce
- Dessert: 3 slags oste fra hele verden (kan variere) m. frugt og grønt

Pr. kuvert kr. 340,00 incl. vin a libitum

Buffet 2 (min. 10 kuverter)

- Varmrøget laks med grillede grøntsager og kaperscreme
- Røget svinemørbrad med mozzarella på salatbund
- Karryristet kyllingestykker vendt i parmesanflager
- Tomat i balsamico og hvidløg
- Tzatziki med agurk og spidskål
- Kokkens favoritsalat
- Ovnbagt Pommes Rösti med rodfrugtcreme
- Ølbraiseret ungkvægculotte
- Letsaltet kylling med citron og hvidløg
- Stegt svinefilet med tomat og rosmarin
- Dessert: Chokoladekage med friske bær

Pr. kuvert kr. 380,00 incl. vin a libitum

Vin a libitum
Rød, Hvid
og Rosé
pr. person
kr. 100,-

Buffet 3 (min. 10 kuverter)

- Honningbagt laks med syltede rødbeder og rødløg
- Røget andebryst med appelsin og nødder
- Hvedekærnesalat med rødløg og persille
- Kolde ovnbagte rodfrugter med sesam
- Grillet aspargessalat med friske krydderurter
- Kokkens favoritsalat
- Dijonbagte kartofler med springløg og urer
- Steget oksefilet med tomatpesto med trøffelsauce
- Ovnstegt unghanebryst med salvie og græsk yoghurt
- Braiseret lammekølle med rosmarin og citron
- Dessert: Dessert fad med små lækre smagsbomber, som en
fantastisk afslutning på den helt store og lækre buffet

Pr. kuvert kr. 490,00 incl. vin a libitum

Buffet 4 (min. 10 kuverter)

- Lakseroulade med rogn creme
- Røget okseinderlår med bær, løgkompot og hvidløgscreme
- Sauteret scampirejer i sur/sød sauce
- Braiseret nakkefilet med sennep og salvie
- Tandoori stegt fyldt kylling bryst
- Stegt marineret oksemørbrad og balsamico sauce
- Hvidløg og rosmarin kartofler
- Grillet spidskål med rygeost på toppen
- Rucola salat og blommetomat samt mozzarella og ristet pinjekerner
- Kokkens hjemmelavet salat
- Dessert: Gateau Marcel kage med rå syltet bær

Pr. kuvert kr. 530,00 incl. vin a libitum

Natmad (min. 10 kuverter)
1. Aspargessuppe med urter og boller
2. Jordskokke creme med sprød bacon og purløg
3. 3 deller med kartoffelsalat og rødbeder
4. Roastbeef med picklessalat, kartoffelsalat med friske krydderurter
5. Slagternes pølsebord med 4 slags pølser, grønt og surt
6. Tortillas med oksefyld, ost, salsa og mix salat

Pr. kuvert kr. 75,00

Kokkens tapas (min. 10 kuverter)

- Stegte kæmperejer med mango og granatæbl
- Ovnbagt laks med chilimayo, salat og rugbrødschips
- Røget dyrekølle med svampe, krydderurter og røræg
- Grillet peber med små chilipølser og parmasan ost
- Stegt unghane med chorizopølse og Edamame bønner
- Ølbraisseret kalvebryst med syltede urter
- Emmentaler med syltede oliven
- Italiensk chokoladekage

Tapas planke (min. 10 kuverter)
Med spanske og italienske pølser og skinke,
samt oste med grillet grøntsager,
2 slags pesto og syltet peberfrugt.

Pr. kuvert kr. 185,00
Tilkøb vin kr. 100,-

Pr. kuvert kr. 239,00
Tilkøb vin kr. 100,-

Det lille pølsebord (min. 8 personer)

8 slags af vore meget berømte hjemmelavede pølsetyper;
bl.a. Dalum spegepølse, krydderølpinde og baconpølsen
samt andre af vore lækkerier, hertil krydderfedt,
æggestand, sky og grønt.

Pr. kuvert kr. 140,00

Det mellem pølsebord(min. 8 personer)

8 slags af vore meget berømte
hjemmelavede pølsetyper, lækker paté samt vore meget
kendte leverpostej, fiskefilet med remoulade og citron,
hertil krydderfedt,
æggestand, sky og grønt

Pr. kuvert kr. 179,00

Det store pølsebord (min. 8 personer)

12 slags af vore meget berømte
hjemmelavede pølsetyper,
samt 2 slags lækker paté samt vore
meget kendte luksuspostej,
hertil små buffetfrikadeller med
kold kartoffelsalat samt krydderfedt,
æggestand, sky og grønt

Pr. kuvert kr. 220,00
Tilkøb
Friskbagt rugbrød og franskbrød med smør
Pr. pers. Kr. 25,00
Tilkøb Vin, øl og kaffe

Brunch (min. 10 kuverter)

7 enheder pr. person kr. 159,00

10 enheder pr. person kr. 195,00
1. Røget laks med asparges
2. Rullepølse med løg og sky
13 enheder pr. person kr. 220,00
3. Røget skinke med cantalupmelon
4. Yoghurt med knas
5. Croissant med chokolade
6. Oksespegepølse med agurk og peberfrugt
7. Italiensk salami med oliven
8. Rygeostsalat
9. Skæreost med peberfrugt og druer
10 Brie med grønt og frugt
11. Kanelsnegle
12. Frisk frugtsalat
13. Krydderpaté med cornichons
14. Smoothie shot med hyldeblomst og ingefær
15. Små spinattærter med gorgonzola
16. Ristede brunchpølser
17. Spanske brunchpølser
18. Leverpostej med bacon og champignon
19. Amerikanske pandekager med sirup
20. Alm. Pandekager med råmarinerede skovbær
21. Røræg med bacon

Smørrebrød
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Receptionsbuffet (min. 20 kuverter)
1. Røgt andebryst med grill asparges
2. Blinis med tunmousse
3. Vore berømte krydderølpinde
4. Røget okseinderlår med grønne asparges
5. Skiver af røget svinemørbrad med grillede artiskok
6. Buffet frikadeller
7. Mini kyllingespyd med sort sesam
8. Blokke af emmentaler med syltede valnødder
9. Røget laks med rugbrødschips
10. Kold svinemørbrad med spinat
11. Pancetta med krydderkartofler
12. Ristet flûtes med paté
13. Små croissanter med kyllingefyld
14. Bruschetta med skinke
15. Små sandwich med rukola chorizo
16. Små butterdej’s med rejesalat
17. Spansk kartoffel tortillas med chilipølse
18. Butterdej med rygeostcreme
19. Små dessertkager med havtorn
20. Frugt i stykker
21. Røget dyrekølle med røræg
22. Små sandwich med fennikelpølse, salat og løg

3 retter nr. 1 (min. 20 kuverter)
- Tarteletter med høns i asparges
- Kalvesteg stegt som vildt
- Islagkage med nøddekage og bær

Pr. kuvert kr. 400,- incl. vin a libitum

3 retter nr. 2 (min. 20 kuverter)

- Ovnbagt hvid fisk på kold basilikum creme med ørredrogn
- Helstegt kalvefilet eller perlehøne bryst med balsamico sauce,
pommes anna og årstidens grøntsager
- Italiensk chokolade kage med vanilje parfait og sprød kage
Pr. kuvert kr. 600,- incl. vin a libitum

3 retter nr. 3 (min. 20 kuverter)

- Koldrøget laksestykke med syltede urter og rygeostcreme
- Helstegt oksemørbrad med sprød riette af oksehale, ristede grøntsager,
svampe, pom hassselback og hertil mørk vinssauce
- Hvid chokolade mousse med friske bær, sorbet is samt frisk knas
Pr. kuvert kr. 800,- incl. vin a libitum

6 enheder pr. person kr. 130,00

190,00
14 enheder pr. person kr. 230,00
10 enheder pr. person kr.

