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Helbagt laksefilet med ærteskud, mango og chili,

Serranoskinke m/ semidried tomater, marineret artiskokker & rucolasalat

samt sprøde brød m/ oliventapenade

Varmrøget laks på sprød salatbund med dilddressing & hjemmebagte

flutes

2 stk. tarteletter m/ høns i asparges

Ristet brød m/ kyllingesalat, ananas & sprød bacon

Tunmousse m/ rejer, hjemmebagt brød & dressing 

Tapas tallerken m/ fisk:

Tapastallerken m/ serranoskinke & artiskokker:

     krydderurtedressing & hjemmebagte flutes

        - Ørredmousse m/ rødløg & purløg

        - Laksetatar med æbler & peberrodscreme

        - Pestomarineret tigerrejer

        - Hjemmebagt brød & dip

        - Grønne asparges m/ bacon

        - Kyllingesalat m/ grillet aubergine

        - Hjemmebagt brød & 2 slags dip

Bemærk venligst, at eventuelle
diæter og allergier skal 
meddeles senest 1 uge før
arrangementets afholdelse.

FORRETTER

Vælg 2 forretter / Vælges en tapastallerken tæller den for 2
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Kryddermarineret helstegt oksefilet

Rosastegt amerikansk okseculotte

Stegte nyretapper m/ selleri

En 3 kødret kan tilkøbes for
 kr. 85,- pr. person

KØDRETTER T IL  BUFFET

Vælg 2 retter – Kun én med oksekød

Oksekød

Kalv
Farseret kalvefilet m/ svampe & urter

Rosastegt kalveculotte

Kalvesteg stegt som vildt

Svinekød

Ølbraiserede svinekæber

Indbagt mørbrad m/ farserede urter 

Mørbrad a la creme m/ markchampignon

Farseret kamsteg m/ sprøde svær

Skinkesteg

Fjerkræ
Krydderurtefarseret kalkunbryst

Marineret kalkunbryst

Fyldt kyllingebryst m/ flødeost & parmaskinke

Kalkuncuvette braiseret med øl & honning

Bemærk venligst, at eventuelle
diæter og allergier skal 
meddeles senest 1 uge før
arrangementets afholdelse.
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Smørstegte petit kartofler m/ persille

Flødekartofler m/ løg og hvidløg

Kartoffelpizza m/ brieost, rucola & persilleolie

Kartoffel- & jordskokkemos

Kartoffelgratin m/ bacon & hasselnødder

Bemærk venligst, at eventuelle
diæter og allergier skal 
meddeles senest 1 uge før
arrangementets afholdelse.

T ILBEHØR T IL  BUFFET

Vælg 2 kartofler & 2 salater

Kartofler

Salater
Bulgursalat m/ abrikos & grønt 

Speltsalat m/ svampe, glaseret rødløg & feta

Bagte rodfrugter m/ hvidløgsolie & stegte sesamfrø

Tomatsalat m/ mozzarella, rødløg & basilikum

Blomkålssalat m/ fennikel & blåbær

Græsk salat m/ feta & oliven

Årstidssalat

Skysauce, dressing & dip medfølger alle retter
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Brownie m/ rørt is & bærsauce

Panna cotta m/ blåbærsylt & hvid chokolademousse

Chokolademousse m/ flødeskum

Nøddedrøm m/ is & friske bær

Cheesecake m/ lime

Pindstrup Centrets isdessert m/ makroner & portvin

Fad m/ udskåret frugt & bær
Bemærk venligst, at eventuelle
diæter og allergier skal 
meddeles senest 1 uge før
arrangementets afholdelse.

DESSERTER

Vælg 1 dessert

Alle desserter serveres med kaffe / te.

Ønskes der kaffe & kage/sødt senere, kan dette tilkøbes.

Kage/sødt må gerne medbringes, og der betales kun for kaffe / te.
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Frikadeller

Kyllingelår

Tærte

Kokospaneret kyllingefilet

Kyllingespyd

Græske frikadeller

Lasagne

Skinkestang Bemærk venligst, at eventuelle
diæter og allergier skal 
meddeles senest 1 uge før
arrangementets afholdelse.

LETTE RETTER & BØRNERETTER

2 af disse retter svarer til 1 kødret


