Blenstrup Hallens Café
Madkatalog

Vore 3 retters menuer

grundpriser

Udvalg af retter

Vi har følgende grundpriser til vore retter/menuer - der kan dog forekomme
tillægspriser ved enkelte retter. Dette fremgår af menukortet.
Menu

Ud af hus

Café

Vælg selv 3 retter

148,00 kr,-

188,00 kr,-

Vælg selv 3 retter m/ natmad eller kaffe

178,00 kr,-

238,00 kr,268,00 kr,-

forretter

Vælg selv 3 retter m/ natmed og kaffe + småkager
* Dog er der ikke kaffe med ud af huset.

•

Høns Hawaii med svampe og asparges i karrydressing, lagt på ananas med flutes

•

½ Røget ørred m/ flødespinatrand

•

Røget laks m/ peberrodsmousse, frisk salat og flutes

•

Tunmousse lagkage m/ rejer + flutes og dressing

•

Butterdejsskal m/ høns i asparges

•

Indbagt laks m/ urter i flødesauce

(tillæg 15,00 kr,-)

•

Butterdejsskal med dampet og stegt fiskefilet
+ rejer + asparges og Hollandaise sauce

(tillæg 10,00 kr,-)

•

Rejecocktail med flutes

•

Fisketallerken m/ 3 slags fisk

(tillæg 15,00 kr,-)

•

Varmrøget laks m/ rejer, broccoliterrin og dressing

(tillæg 15,00 kr,-)

•

Lakseroulade m/ dild dressing

(tillæg 10,00 kr,-)
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hovedretter

•

Rødvinsmarineret svinekam m/ bønner, bacon, timian, gulerødder,
bagt kartoffel og rødvinsauce

•

Kalvefilet stegt som vildt serveret m/ waldorffsalat, bønner, bacon,
tyttebær, smørstegte kartofler og flødevildtsauce
(tillæg 20,00 kr,-)

•

Svinekam med sprød svær serveret m/ hvide og brune kartofler,
rødkål, ½ æble med gélé og skysauce

•

Glaseret hamburgerryg med muskatsauce, gemüse og hvide kartofler

•

Helstegt oksemørbrad, serveret m/ bagt kartofler, porreterrin,
minimajs, fyldt tomat, gulerødder og sauce bearnaise
(tillæg 30,00 kr,-)

•

Andebryst m/ rødkålssalat, gulerødder, broccoli, provencekartofler
og urtesauce
(tillæg 15,00 kr,-)

•

Svinekam stegt som vildt m/ hvide og brune kartofler, waldorffsalat,
fløde tyttebær og sky sauce

•

Helstegt oksefilet m/ halve bagte kartofler, grønne asparges med
bacon, blomkål, gulerødder og sauce bearnaise
(tillæg 20,00 kr,-)
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desserter
natmad

•

Marinerede pandekager m/ druer, nødder og is

•

Hjemmelavet islagkage

•

Citron fromage

•

Pæretærte m/ creme fraiche og flødeskum

•

Udhulet ananas m/ is og frugter

(tillæg 10,00 kr,-)

•

Desserttallerken

(tillæg 10,00 kr,-)

•

Dessertbord

(tillæg 15,00 kr,-)

•

Nøddeskål m/ is og hindbær puré

(tillæg 10,00 kr,-)

•

Klarsuppe m/ boller

•

Aspargessuppe m/ kødboller

•

Karrysuppe m/ ris, hønsekød og flutes

•

Tyrkisk suppe

•

Ostesuppe m/ porreringe og ristede brødterninger

•

Pølsebord m/ diverse pølser og lun leverpostej og brød

•

Kold kartoffelsalat m /frikadeller

•

Biksemad m/ spejlæg, rødbeder og bearnaisesauce

•

”Tá selv” Hotdogs
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(tillæg 15,00 kr,-)

(tillæg 10,00 kr,-)
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Buffet ta’ selv

Buffet
Pris pr. couvert

168,00 kr,-

Med natmad (efter eget valg)

198,00 kr,-

•

Forret, af eget valg, serveres ved bordet

•

Oksefilet

•

Mandelglaseret herregårdsskinke

•

Dijon kylling m/ pastasalat

•

Lammekølle på kartoffelbund eller pandekage m/oksekødfyld

•

Mørbardbøf á la creme

•

3 slags salater samt 2 slags kartofler

•

Blandet brød

•

Frugtsalat og brieoste

Fest til fast pris
Vælg selv fra vores 3 retters menu

Vælg 3 retter eller vores buffet ”ta´ selv”
Vin, øl og vand ad libitum under middagen samt under dansen ( I alt 7 timer)
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Menuforslag til dig
En række forslag til hvordan din menu kan forme sig
Vi har sammensat en række forskellige menuforslag som du kan bruge som
de er, eller bruge til inspiration. Forslagene er lavet på baggrund af de
3 retters menuer først i folderen og andre af bufetter.
Du skal også være velkommen til at bruge forslagene som en model
for din egen - få hjælp til udformningen ved at tage kontakt.

#1 Pr. couvert: 158,00 kr.

#2 Pr. couvert: 158,00 kr.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torskefad m/rejer
Røget ørred m/røræg
Mørbradbøf á la creme
Ribbenssteg m/rødkål
Skinke m/flødekartofler
Salat + pastasalat
Ostelagkage
Flutes + brød

Torskefad m/rejer
Laks m/grønsagsterrin
Pandekager m/ oksefyld
Skinkeruller m/ varm champignonsauce
Tarteletter
Dijon-kylling m/ pasta
Skinke m/flødekartofler og salat
Pæretærter m/creme fraiche
Flutes + brød

#3 Pr. couvert: 168,00 kr.

#4 Pr. couvert: 158,00 kr.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skal m/ hønsekød
Indbagt svinemørbrad
Kylling i paprikasauce m/ris
Mandelglaseret skinke
Tyndsteg
Flødekartofler
Græskekartofler
Salat + pastasalat
Flutes
Pæretærter eller ostelagkage
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Tun m/ris og grønsager
Porreret m/rejer
Skinkeruller m/varm championsauce
Pandekager m/oksekød fyld
Fadkoteletter i paprikasauce og ris
Tyndsteg
Flødekartofler
Salat + pasta
Frugtsalat
Inkl. brød
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#5 Pr. couvert: 158,00 kr.

#6 Pr. couvert: 158,00 kr.

•

Marinerede sild m/karrysalt, æg og tomat

•

Torskefad m/rejer

•
•

Varm fiskefilet m/ remoulade
Røget ørred m/ røræg

•

Laks m/ grønsagsterrin

•

Butterdejstærte m/ hønsekød

•

Tarteletter m/ hønsekød

•

Pandekage m/ mexicansk fyld

•

Mørbradbøffer m/ bløde løg og champi-

•

Lammekølle på kartoffelbund

gnon

•

Græsk farsbrød m/ tzatziki

•

Skinkeruller m/ varm champignonsauce

•

2 slags salater og flutes

•

Lune frikadeller m/ rødkål eller ribbenssteg

•

•

Brie + 1 slags ost

Pæretærter m/ creme fraiche eller
brie og 1 slags ost inkl. brød

•

Inkl. Brød

#7 Pr. couvert: 148,00 kr.

#8 Pr. couvert: 138,00 kr.

•

Røget ørred m/ spinatrand

•

Torskefad m/rejer

•

Laks m/ peberrodsmousse på frisk salatbund

•

Tarteletter

•

Skinkeruller m/ varm championsauce

•

Pandekager m/ oksefyld

•

Indbagt mørbrad m/ flødekartofler

•

Mørbradbøffer á la creme

•

Kylling i paprikasauce m/ ris

•

Skinke m/ flødekartofler

•

Pæretærte m/ creme fraiche

•

Brie og 1 slags ost

•

Inkl. Brød

•

Inkl. Brød

#9 Pr. couvert: 138,00 kr.

#10 Pr. couvert: 138,00 kr.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fiskefilet m/ remoulade

•
•
•
•
•
•
•

Tunmousselagkage m/ rejer
Pandekager m/ skinkefyld
Skinke m/ flødekartofler
Mørbradbøffer á la creme
Salat
Brie og kiks
Inkl. Brød

Tarteletter
Skinkeruller m/ varm champignonsauce
Pandekager m/ mexicansk fyld
Laks m/ grønsagsterrin
Frikadeller m/ rødkålssalat
Fadkoteletter i paprikasauce og ris
Frugtsalat
Inkl. Brød
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Brunch menu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Æg ( Scraambleg æg) + Bacon
Små bruchpølser
Ost (Brie - Skæreost - Smørost)
Marmelade
Yoghurt
Müsli
Pandekager m/sirup
Hønsesalat
Laks
Leverpostej m/bacon-champignon
Croissanter
Pålæg (Spegepølse - Skinker - Rullepølser)
Brød (Rugbrød - franskbrød)
Frugt
Kaffe & Juice ( Kun i huset )
Ud af hus

Brunch

Café

198,00 kr,-

Tak for din interesse
Vi vil gerne takke dig for din interesse i vore mad.
Vi ser frem til at levere mad til jeres fremtidige arrangementer!
Husk, at vi leverer til alle slags arrangementer, herunder fødselsdage,
jubilæer, fester, bryllupper og sågar også til almindelig aftensmad.
Bestilling sker ved kontakt til
Merethe Nielsen
Mobil: 20 91 95 38
Privat: 98 33 95 38

Kig også forbi vores hjemmeside
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer, opdateret 21-10-2019

