
 

    
ForretterForretterForretterForretter    

Vælg to stk.  / Vælges en tappes tallerken tæller den for to.Vælg to stk.  / Vælges en tappes tallerken tæller den for to.Vælg to stk.  / Vælges en tappes tallerken tæller den for to.Vælg to stk.  / Vælges en tappes tallerken tæller den for to.    

    

Hel bagt laksefilet med ærteskud, mango og chili. 
Krydderurtedressing og hjemmebagt flutes. 

 

Serranoskinke med semidreid tomater, marineret artiskokker og 
rucola. Sprøde brød med oliventapanade. 

 

Varmrøget laks på sprød salatbund med dilddressing og hjemmebagt 
flutes. 

 

2 stk. tarteletter med høns i asparges. 

 

Ristet brød med kyllingsalat med ananas og sprød bacon. 

 

Tunmousse med rejer med hjemmebagt brød og dressing. 

 

Tapastallerken med fisk. Ørredmousse medrødløg og purløg. 
Laksetatar med æbler og peberrodscreme. Pestomarineret tigerrejer. 

Hjemmebagt brød og dip. 

 

Tapastallerken med serranoskinke, artiskokker. Grønne asparges med 
bacon. Kyllingsalat med grillet aubergine. Hjemmebagt brød og 2 x 

dip. 



 

    

KødretterKødretterKødretterKødretter    til buffettil buffettil buffettil buffet. 
Vælg tre retter Vælg tre retter Vælg tre retter Vælg tre retter ––––    Kun en med Kun en med Kun en med Kun en med okseokseokseokse    kødkødkødkød 

 

Oksekød 
Kryddermarineret helstegt oksefilet. 

Rosastegt amerikansk okseculotte. 
Stegte nyretapper med selleri. 

 

Kalv 

Farseret kalvefilet med svampe og urter. 

Rosastegt kalveculotte. 

Kalvesteg stegt som vildt. 

 
Svinekød 

Ølbraiseret grisekæber. 

Indbagt mørbrad med fars,urter og butterdej 

Mørbrad ala creme med markchampignon. 

Farseret kam med sprøde svær 

Skinkesteg 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fugl  
Krydderurtefarseret kalkunbryst 

Marineret kalkunbryst 

Fyldt kyllingbryst med flødeost og parmaskinke. 

Kalkuncuvette braiseret med øl og honning. 

 

Lette retter til f.eks. børnene  

2 af disse retter udgør 1 ret (okse-kalv-gris) 

Frikadeller. 

Kyllinglår. 

Tærte. 

Kokospaneret kyllingfilet. 

Kyllingspyd. 

Græske deller. 

Lasagne. 

Skinkestang. 

    

    

    

    

    

    



 

    

TilbeTilbeTilbeTilbehør til buffet.hør til buffet.hør til buffet.hør til buffet.    
Vælg 2 kartofler og 2 salatbar Vælg 2 kartofler og 2 salatbar Vælg 2 kartofler og 2 salatbar Vælg 2 kartofler og 2 salatbar     

 

Kartofler  
Små smørstegte petit kartofler med persille. 

Flødekartofler med løg og hvidløg. 

Kartoffelpizza med brie, rucola og persilleolie. 

Kartoffel-jordskokkemos. 

Kartoffelgratin m/bacon og hasselnødder. 

 
Salater  

Bulgursalat med abrikos og grønt. 

Speltsalat med svampe, glaseret rødløg og feta 

Bagte rodfrugter med hvidløgsolie og stegte sesam. 

Tomatsalat med mozzaralla, rødløg og basilikum. 

Blomkålssalat med fennikel og blåbær. 

Græsk salat m/feta og oliven. 

Årstidenssalat. 

 

Skysauce, dressing og dip følger med til alle retter. 

    

    

    

    



 

    

Dessert.Dessert.Dessert.Dessert.        
Vælge to desserter Vælge to desserter Vælge to desserter Vælge to desserter     

 

Brownie med rørt is og bærsauce. 

 

Pannacotta med blåbærsylt og hvid chokolademousse. 

 

Chokolademousse med flødeskum. 

 

Nøddedrøm med is og friske bær. 

 

Cheesecake med lime. 

 

Pindstrup Centrets isdessert med makroner og portvin. 

 

Frisk udskåret frugt og bær fad. 

 

    

Kaffe iKaffe iKaffe iKaffe inkl. uden tilbehørnkl. uden tilbehørnkl. uden tilbehørnkl. uden tilbehør    
SødSødSødSødt/kage t/kage t/kage t/kage til kaffetil kaffetil kaffetil kaffe    kr. 30 pr. person kr. 30 pr. person kr. 30 pr. person kr. 30 pr. person     
((((Sødt/kage må også selv medbringes)Sødt/kage må også selv medbringes)Sødt/kage må også selv medbringes)Sødt/kage må også selv medbringes)        


