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GULD | MIN. 25 KUVERTER

Bønnesalat med krydret vinaigre

Citrongravet laks med sennepsfrø og rød mizunasalat

Skaldyrssalat i sprøde skaller med sprød agurk og dild

Munkebjergs egen skinke med sennepscreme og sprøde salater

Små løgtærter med karamelliseret løg og karse

Røget perlehøne med grov kartoffelkompot og syltede perleløg

Helstegt okseculotte med små stegte kartofler og rødvinssauce

Udvalg af  danske oste med passende tilbehør

Creme brulé med hindbær og bærdrys

Æbletærte med karamel og vaniljecremefraiche

Friskbagt brød fra eget bageri

MUNKEBJERG BUFFET

Firmafester
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PLATIN | MIN. 25 KUVERTER

3-RETTERS SOMMERMENU
Vælg en ret fra hver kategori

FORRETTER
Bagt torsk med fennikel, brunet smør, soja og hasselnødder

Koldrøget laks med rygeost, grønne asparges og sprøde salater
Stegt oksecarpaccio med Havgus, estragoncreme og rucola

HOVEDRETTER
Perlehøneballotine med nye gulerødder, hvide asparges og ramsløgssauce

Indbagt lammefilet med grønne asparges, grillet løg og timiansauce
Krydderstegt kalvefilet med glaserede majroer, nye løg og rødvinssauce

DESSERTER
Friske bær med hvid chokoladeganache, urtesukker og sabayonne

Syltede rabarber, vaniljemousse, maltflager og karamelsauce
Passionsfrugttærte med mangopuré, tørret passionsfrugt og vaniljeiscreme

NATMAD
Pølsebord med specialiteter fra Munkebjergs egen slagter

Hotdogs med det hele
Biksemad med syltede rødbeder, spejlæg og bearnaisesauce
Kartoffel-/porresuppe med ristet bacon og brødcroutoner

Firmafester
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3-RETTERS EFTERÅRSMENU
Vælg én ret fra hver kategori

Firmafester
FORRETTER

Dampet kuller med jordskokpuré, jordskokchips og røget muslingesuppe
Saltet laks og torsk som terrine med fennikelcrudité, saltede mandler og rygeostcreme

Landskinke med grillet peberfrugtpuré, artiskok, marineret tomat og sprøde salater

HOVEDRETTER
Letsprængt unghane med stegte majs, glaserede gulerødder og citronsauce

Krondyrfilet stegt med rosmarin, stegte kejserhatte, bagte rødbeder og svampesauce
Oksetyksteg med bagt græskar, saltbagte løg og rødvinssauce

DESSERTER
Æblekompot med lemon curd, brændt mandel-iscreme og saltet karamelsauce

Hvid chokolademousse, hindbær, koldskålsgelé og ferskensorbet
Solbær-panna cotta med marinerede solbær, yoghurtsorbet og crumble

NATMAD
Pølsebord med specialiteter fra Munkebjergs egen slagter

Hotdogs med det hele
Biksemad med syltede rødbeder, spejlæg og bearnaisesauce

Mulligatawnysuppe med kylling og ris 

PLATIN | MIN. 25 KUVERTER
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PLATIN | MIN. 25 KUVERTERPLATIN | MIN. 25 KUVERTER

3-RETTERS VINTERMENU
Vælg én ret fra hver kategori

Firmafester
FORRETTER

Skindstegt torsk med græskarpuré, marineret porre og hummersuppe tilsmagt med Piment d’Espelette
Kullerterrine med æblekompot, sprøde jordskokchips og sprøde salater

Cremet svampesuppe med pocheret æg, urteolie og karse

HOVEDRETTER
Oksefilet med sprød rillette, bagte løg, Pommes Anna og citronsauce

Pata negra-mørbrad i urtefars, syltede gule beder, saltbagt selleri og karljohansauce
Rødvinsglaseret, sprængt and, bagte rodfrugter, syltede bær, rødvinssauce og peberrodssauce

DESSERTER
Chokoladedessert med citrusfrugter og lakrids

Kokos-panna cotta med syltet ananas og vaniljeiscreme tilsmagt med mørk rom
Æblekompot med yoghurtsorbet, karamelsauce og sprøde flager

NATMAD
Pølsebord med specialiteter fra Munkebjergs egen slagter

Hotdogs med det hele
Biksemad med syltede rødbeder, spejlæg og bearnaisesauce

Græskarsuppe med syltede græskar og græskarkerner
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SORT | MIN. 25 KUVERTER

LUKSUS 
4-RETTERS SOMMERMENU

Firmafester
LUKSUSMENUEN

Sprøde, hvide asparges, Rømø-rejer, dild og hollandaise

Bagt rødtunge med ærter, blegselleri og sauce beurre blanc

Kalvemørbradsballotine med braiseret skank, grønne asparges, glaserede nye løg og kryddersky

Jordbærdessert med hyldeblomstgelé, yoghurtsorbet og yoghurtflager

NATMAD – VÆLG EN RET
Pølsebord med specialiteter fra Munkebjergs egen slagter

Hotdogs med det hele
Biksemad med syltede rødbeder, spejlæg og bearnaisesauce
Kartoffel-/porresuppe med ristet bacon og brødcroutoner
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SORT | MIN. 25 KUVERTER

LUKSUS 
4-RETTERS EFTERÅRSMENU

Firmafester
LUKSUSMENUEN

Stegt pighvar med sauteret spinat, fennikelcrudité og cremet fiskesuppe med rogn

Foie gras-terrine med confiteret and og sort trompet, croutoner og trøffelsauce

Stegt oksemørbrad med stegte jordskokker, glaserede rødbeder og morkelsauce

Ymerfromage med citrusmosaik, blodappelsinsorbet og karameltuille

NATMAD – VÆLG EN RET
Pølsebord med specialiteter fra Munkebjergs egen slagter

Hotdogs med det hele
Biksemad med syltede rødbeder, spejlæg og bearnaisesauce

Mulligatawnysuppe med kylling og ris 
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SORT | MIN. 25 KUVERTER

LUKSUS 
4-RETTERS VINTERMENU

Firmafester
LUKSUSMENUEN

Stegte kammuslinger med blomkålspuré, stegt blomkål og syltesauce

Terrine af  svineskank med syltede tyttebær, sprøde salater og trøffelmayonnaise

Oksemørbrad med glaseret pastinak, syltede bøgehatte og trøffelsauce

Tørret chokoladekage med mørk og hvid chokoladeganache, hengemte bær og yoghurt-/kokossorbet

NATMAD – VÆLG EN RET
Pølsebord med specialiteter fra Munkebjergs egen slagter

Hotdogs med det hele
Biksemad med syltede rødbeder, spejlæg og bearnaisesauce

Mulligatawnysuppe med kylling og ris 


