
APPETIZERE 

VÆLG 4 APPETIZERE FRA UDVALGET  

 

Chips af kylling med friskost dip 

Malt toast med tatar af laks og ørredrogn 

Grillede tun med tørrede fennikel, safran aiolie på kiks  

Grissini med trøffel, merian og parmesan  

Sprøde løgtærter med syrlig løgcreme og baconknas 
 

PRIS PR. COUVERT kr. 55,- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KONFIRMATIONSMENU  

 

FORRET 
Ceviche af helleflynder med lime  

Hvide asparges, agurk og dildmayo  
Maltflager og grønne skud  

Brød  
Ølands flutes og rosmarinfocaccia 

Økologisk smør  
 

HOVEDRET  
Kroghængt kalvefilet fra Himmerland stegt med salvie  

Grønne asparges, friske ærter og spæde løg  
Nye kartofler med løvstikke   

Rødvinssauce med vår svampe 
 

DESSERT 
Bagte Rabarber i egen saft  

Chokolade tærte med slat karamel og flager  
Vanilje iscreme på crumbel  

 

PRIS PR. COUVERT kr. 425,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KONFIRMATIONSBUFFET  
 

Cocktail af søkogte rejer  
Agurker i dildolie, melon og dildcreme 

Grillede brød med krydderurteolie  
Serveres i glas 

 

Stegt sandart med sprødt skind  
Bagte daddeltomater og syltede artiskokker 

 

Carpaccio med grillkant, peber og rosmarin  
Bøffelmozzarella og spæde salater 

 
 

BRØD 
Ølandsflutes og rosmarinfocaccia 
Økologisk smør og rygeostspread 

 

DET VARME 
Rulle af unghanebryst stegt med Skagenskinke og salvie 

Kroghængt kalvefilet stegt med timian  
Rødvinssauce 

 

GODE LEDSAGERE 
Grønne asparges med ramsløgpesto og parmesan  

Gratineret spinat-dariole med merianpanade  
Frilands salat med ærter, gedeost og bønner  

Nye kartofler med sennepsvinaigrette og forårsløg 
 

DANSKE OSTE MEDD KARAKTER  
Vesterhavsost, Høost og Trelleborg 

Nødder i akaciehonning 
Maltboller  

 

DESSERT 
Bagte rabarber i egen lage med vanilje  

Hvid chokolademoussekage på mazarinbund 
Rabarber sorbet på chokolade crumble 

PRIS PR. COUVERT kr. 445,- 



 

 

GOURMANDISE  

Mandelmazariner med sprøde mandler og rabarber 
Mini tærter med citroncreme og brændt marengs  

Chokolade ”cake” med saltkaramel 
Italienske kakaomakroner med mynte ganache 

Pris pr. kuvert Kr. 55,- 

 

NATMAD 

Finger-sandwich  
Maltbolle med stegt kalkunbryst, avocado spread og ærteskud  

Focaccia med salami picante, artiskok og mozzarella  
Spelt med Serano skinke, bagt peberfrugt og basilikum 

PRIS PR. COUVERT Kr. 75,- 

 

Gourmet hotdog  
Brioche pølsebrød & Grillpølse med ramsløg og æbler  

Ketchup, bacon crumbel og agurkerelish 
Syltede rødløg og fuglegræs  

PRIS PR. COUVERT Kr. 75,- 

 


