April 2019

 9822 1268
Fest til fast pris
Sammensæt selv Deres menu til arrangementet på Café Bondestuen. Vælg en forret, en hovedret & en
dessert. Skal bestilles 1 uge før. (min. 10 personer)

Pris pr. person i 5 timer kr. 385,Pris pr. person i 7 timer kr. 485,-

Velkomstdrink:
•

Sammensat af hvidvin, æblecider & citronvand. Alkoholfri til børn.

Forretter:
•

Butterdejsskal med høns i aspargessauce & pynt.

•

Rejecocktail anrettet i glas med rejer, asparges, salat, dressing & pynt.

•

Fisketallerken med dampet laks, marinerede rejer & røget hellefisk på små salater med dressing & pynt.

•

Hønsesalat på ananas med små salater, bacon & pynt.

Forretter serveres på tallerken med frisk bagt brød & smør.

Hvidvin:
Der skænkes ad libitum af husets hvidvin.

Hovedretter:
•

Gammeldags oksesteg serveret med kogte grøntsager, glaseret perleløg, surt, sødt & waldorfsalat, hvide
kartofler & sauce.

•

Fyldt kalkun med bacon & soltørret tomat, serveret med ratatouille, ovnstegte kartofler & flødesauce.

•

Svinekam stegt som vildt, serveret med bønne sautér, surt, sødt & waldorfsalat, hvide kartofler & vildtsauce.

•

Rosa stegs ungkvægfilet, serveret med rødløgs kompot, ristet svampe, stege kartofler & rødvinssauce.

Hovedretter serveres 2 gange fra fad.

Rødvin:
Der skænkes ad libitum af husets rødvin.
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Desserter:
•

Hjemmelavet islagkage med chokolade & nødder anrettet med frisk frugt, chokoladesauce, bær puré & pynt.

•

Kagetallerken med brownie & hvidchokoladekage anrettet med eksotisk frugt, pynt & vanilje cremefraiche.

•

Citronfromage med flødeskum & pynt.

•

Ostetallerken med forskellig slags ost anrettet med mangochutney & oliven, hertil smør ristet rugbrød.

Dessertvin:
Der skænkes 1 glas mousserende dessertvin, portvin eller sherry.

Kaffe:
Kaffe & Te samt hjemmelavet kransekage.
Ønskes der cognac eller likør til kaffen, beregnes der oveni kuvertprisen kr. 39,- pr. 2cl.

Natmad:
Ønskes der natmad, beregnes der oveni kuvertprisen kr. 55,- pr. person.
•

Klar hønsekødssuppe med mel- & kødboller. Serveret med friskbagt brød.

•

Pålægsfad med 3 slags pålæg & lækker tilbehør. Serveret med brød & smør.

•

Kyllingesalat med stegt kylling anrettet på salat med majs & bacon. Serveret med frisk bagt brød &
karrydressing.
Røde hotdogs, 2 røde pølser med brød serveret med ketchup, remoulade, sennep, ristet løg, rå løg & syltet
agurker.

•

Betingelser:
Ved aftale om arrangement, sendes der efterfølgende en ordrebekræftelse samt opkrævning af depositum på kr.
1500,- for reservation af lokale.
Der er fri øl, vand & vin i 5 eller 7 timer, derudover afregnes der efter forbrug.
De 5 eller 7 timer starter ved aftalt tidspunkt for ankomst.
Vælges der natmad serveres denne efter aftale.
Ved arrangement uden øl, vand & vin ad libitum, er prisen pr. person kr. 285,Prisen er inkl. moms, leje af lokale, opdækning & servering.
Der skal tages højde for evt. stavefejl & prisændringer.

