
 

FEBRUAR 2023 

 

          9822 1268 

Festmad ud af huset 
 

Sammensæt selv Deres menu til hjemme arrangementet. Vælg en forret, en hovedret & en 
dessert. Skal bestilles 4 dage før. (minimum. 5 personer) 

 

Pris pr. person af hovedret kr. 165,- 
Pris pr. person af 2 retter kr. 215,- 
Pris pr. person af 3 retter kr. 265,-  

 
 

Forretter: 

 Hvidvinsdampet laks, anrettet på salat med rejer, asparges, citron & pynt, serveres med brød 
& hjemmelavet skaldyrs dressing. 

 2 x Butterdejs tarteletter med plukket kyllingekød i cremet aspargessovs & pynt. 

 Hønsesalat i cremefraichedressing anrettet på salat med sødeananas & sprødstegt bacon, 
serveret med rustikt brød. 

 Tunmousse anrettet på salat med æg, rejer, citron & mayonnaise, serveret med brød & 
hjemmelavet skaldyrs dressing. 

 

Hovedretter: 

 Fyldt kalkunbryst med bacon & soltørret tomater, serveret med ratatouille, krydderkartofler 
& hjemmelavet flødesauce. 

 Svinekam stegt som vildt, serveret med bønnesautér, asier, tyttebær & hjemmelavet 
waldorfsalat, kogte kartofler & bondestuens vildtsovs. 

 Rosa stegt ungkvægfilet, serveret med syltet rødløg, ristet svampe, krydderkartofler & 
hjemmelavet rødvinssovs. 

 Flæskesteg med sprød svær, serveret med franske, brunede & kogte kartofler, hertil asier, 
rødkål & bondestuens flæskestegssovs. 

 

Desserter: 

 Hjemmelavet islagkage med chokolade & nødder serveret med frisk skåret frugt. 

 Bondestuens brownie, serveret med frisk skåret frugt & vanilje cremefraiche. 

 Hjemmelavet citronfromage med flødeskum & pynt. 

 Ostefad bestående af flere forskellige slags ost med vindruer, oliven & kiks. 



 

FEBRUAR 2023 

Natmad: 

Pris pr. person ved tilkøb kr. 55,- 

 Pålægsfad med 3 slags pålæg af eget valg & passende tilbehør serveret med smør & rugbrød 
eller hjemmelavet boller. 

 Kyllingesalat med stegt kyllingebryst anrettet på salat med majs & sprødstegt bacon, 
serveret med rustikt brød & hjemmelavet purløgs dressing. 

 Røde hotdogs, 2 røde pølser med buffalobrød serveret med ketchup, remoulade, sennep, 
rister løg, rå løg & syltet agurker. 

 Biksemad skåret af svinekam & oksefilet serveret med bearnaisesauce, rødbeder, rugbrød & 
smør. 


