
3-RETTERSMENU
Forretter
• Tarteletter med høns i asparges
• Hjemmerøget laksefilet med rygeost, sprødt rugbrød og urtesalat
•  Munkebjergs store fisketallerken med tigerrejer, kammusling, røget laksefilet,  

ovnbagt kulmule, små salater samt safranmayonnaise. Plus kr. 30 pr. kuvert.

Hovedretter
• Langtidsstegt oksefilet med nye løg, selleritema og rødvinssauce
• Dansk lammekølle med grønne asparges, persillerod og timiansauce
• Persillefarseret kylling fra Hopballe Mølle med nye grønsager og citronsauce

Desserter
• Munkebjergs islagkage med chokoladesauce og karamelliseret æblekompot
• Råmarinerede jorbær med sprød marengs og tongabønne-is
• Creme brulé med syltet havtorn og is

Pris pr. kuvert 448,-

NATMAD
• Udvalg af  pizza med salat og dressing
• Hotdog som tag selv-buffet med det hele
• Frikadeller med agurkesalat, rugbrød og cremet kartoffelsalat 

Pris pr. kuvert 90,-

DRIKKEVARER
• Velkomstdrink pr. glas 70,-
• Sprøde snacks til velkomstdrink pr. kuvert 32,-
• Domaine de Bazin, Côtes de Gascogne pr. flaske 315,- 
• Moines de Montagne de Santa Duc pr. flaske 315,- 
• Dessertvin pr. glas 60,- 
•  Velkomstdrink, husets hvid- og rødvin ad libitum  

under middagen og et glas dessertvin* pr. kuvert 330,- 
• Fri bar** pr. kuvert 175,-
• Kaffe/te pr. kuvert 38,-
• Hjemmelavet kransekagekonfekt pr. kuvert 32,-

*Øl og vand til dem, der ikke ønsker vin.
**Husets hvid- og rødvin, øl og vand efter middagen i maks. tre timer.
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KONFIRMATIONSBUFFET 1 
• Røget laks, rygeost, små salater og rugbrødscrumble
• Ovnbagt kulmule, krydderpanade og grønne asparges
• Tigerrejer, små urter og aioli
• Mørbrad a la creme med saltet agurk
• Frikadeller med sennepsmarinerede rødbeder
• Langtidsstegt oksefilet og bagte rodfrugter
• Spinatfarseret kylling fra Hopballe Mølle med lune hvedekerner
• Mild sennepssauce
•  Tre salater: Knust ærtesalat med hytteost, tomatsalat med kapers,  

oliven og brud af  høost samt grøn salat
• Munkebjergs islagkage
• Chokoladebrownies med glaserede abrikoser
• Citronfromage med et twist

Pris pr. kuvert 448,-

KONFIRMATIONSBUFFET 2
• Tarteletter med høns i asparges 
• Små kammuslinger marineret i sesam og citron med små salater
• Landskinke med smørdampede hvide asparges og urtesauce
• Bagt laks med sauteret spidskål og fennikel
• Lynstegt tun med mild wasabi og soyabønner
• Ølbraiserede svinekæber med små løg
• Oksemørbrad med glaserede rødder
•  Kylling fra Hopballe Mølle stegt på ben med stegte  

svampe og brændt citron
• Vol-au-vent med sprængt kalvebryst i frikassé
•  Tre salater: Knust ærtesalat med hytteost, tomatsalat med kapers,  

oliven og brud af  høost samt grøn salat
• Unika-oste med behørig garniture
• Bærtærte med Crème Chantilly
• Hvid chokolademousse med passionsfrugt samt brændt chokolade
• Gâteau Marcel med råmarinerede jordbær samt is

Pris pr. kuvert 528,-

Buffet
En symfoni af  lækkerier 
for enhver smag
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