Buffet
Forret:
Vælg 2 slags som buffet
Blinis med rygeostcreme og laks
Salatbund med røget mørbrad, avocadocreme og brød
Tunmoussé med dressing og brød
Mini croissant med lakse-rejesalat
Varmrøget laks med dressing og brød
Cæsarsalat med kylling, dressing og brød
Tartelet med høns i asparges
Wrap med serrano skinke
Bruschetta med tomat og serrano skinke (skal varmes)

Hovedret:
Kød: Vælg 3 slags
Bagt laks
Kalvefilet/oksefilet, sovs
Kalveculotte, sovs
Glaseret skinke
Marineret skinkesteg
Svinekam, sovs
Pulled pork, barbecuesovs
Mørbradgryde
Marineret kalkunbryst
Kylling i fad
Frikadeller

Brød: Vælg 1 slags
Husets brød
Mini burgerbolle til pulled pork

Kartofler: Vælg 2 slags
Flødekartofler
Petit kartofler med salt eller pesto (skal varmes)
Petit timiankartofler (skal varmes)
Bagt kartoffelmos med nødder (skal bages)
Saltkartofler
Homestyle pommes frites (skal varmes)
Alm. pillekartofler årstidsbestemt (nye danske)
Kold kartoffelsalat
Marinerede kolde kartofler(årstidsbestemt)

Dessert: Vælg 1 slags
1. 2 slags tærter med cremefraiche og flødeskum
2. Islagkage, dessertkage, frugt
4. Ostelagkage, æble eller rabarbercrumble
5. Pandekager med is i stave, chokoladesovs og
dessertkage

Salat: Vælg 3 slags
Salatbar med dressing (minimum 20 personer)
Broccolisalat
Broccolisalat med spidskål
Pastasalat
Salat i strimler, dressing
Perlebygsalat, urtekrydret
Fetasalat
Tzatziki
Babysalat med frugt og ristede mandler
Coleslaw
Bulgursalat
Tomatsalat
Spidskålssalat med frugt, granatæbler, ristede kerner
Spidskålssalat med forårsløg, rødløg + årstidens grønt
Årstidens salat (vandmelon, cherrytomat, rødkål)
Tilkøb af ekstra salat 15,00
Tilkøb bearnaisesovs eller pebersovs 10,00

Pris pr. person
Hovedret:

180,00

Forret og hovedret:

210,00

Hovedret og dessert:

210,00

Forret, hovedret, dessert

240,00

Tilbehør til grill
(salat, kartofler og brød)

90,00

Tapas menu
Blinis med rygeostcreme, laks
Ristet rugbrød, hakket laks, avocadocreme
Wrap med mørbrad
Serrano skinke, oliven og pesto
Kyllingesalat
Kyllingespyd med sur/sød sauce
Paté, snack pølser, cornichorn, syltede rødløg
Saltkartofler med aioli
Emmentaler og goudaost
Brød

Pris pr. person

½ stk. smørrebrød
½ stk. smørrebrød
½ stk. smørrebrød (håndmad)
1 stk. franskbrød med ost
1 stk. franskbrød med gl. ost
1 stk. franskbrød med rejer
Urtestykke med fyld
Pålægsbrød (6-8 personer)

26,00
21,00
16,00
26,00
30,00
40,00
45,00
425,00

Buffet og tapas

190,00

Byg selv burger menu
3 sliders pr. person
3 miniburgerboller
Hakkebøf, bacon, pulled pork, kyllingebryst,
dressing, ketchup, barbecuesauce, ost
salat, tomater, agurker, løg, syltede rødløg,
agurkesalt, coleslaw
homestyle pommes frites
(vi kan også tilbyde vegetar burgerbøf)

Pris pr. person

Smørrebrød

115,00

Mad ud
Til afhentning i
Ørbæk Midtpunkt
Minimum 12 personer
Bestilling 20251767
Mandag til lørdag afhentes senest kl. 17.30
Søndag senest kl. 12.30
Priserne er gældende fra 1. maj 2022

