Selskab skræddersyet efter ønske - Priser gældende fra minimum 20 personer
Fast kuvertpris inklusiv drikkevarer ad libitum i 5 timer
Pris pr. kuvert: voksen Kr. 575,- | barn (under 12 år) Kr. 310,- | musiker Kr. 310 ,(Der afregnes kuvertpris for alle børn der skal sidde med ved bordet.)
Menu der vælges en ret fra hver gruppe: Forret | Hovedret | Dessert | Kaffe m/småkager | Natmad.
Drikkevarer:
Velkomstdrink | Husets hvid- og rødvin | Thy/Tuborg pilsner | sodavand | isvand | dessertvin.
De 5 timer starter når forretten serveres. Derefter: pilsner kr. 32,- sodavand kr. 28,- Husets vin
kr. 190,- Cognac eller Likør skænkes til kaffen fra Kr. 300,- pr. 35 cl. Flaske
Bordene er festligt dækkede ud fra jeres valg af duge, servietter, lys og blomster.
Vi rådgiver gerne om bordopstilling og farvevalg.

Forretter







Klar suppe med boller, urter og flûte
Aspargessuppe med boller og flûte
Rejecocktail med flûte
Gravad eller røget laks på salatbund hertil flûte og dressing
Tarteletter(2 stk.) med hønsekød i aspargessauce
Hønsesalat på ananasring, toppet med bacondrys hertil flûte

Hovedretter








Hønse- og oksekød med kartofler, butterdejssnitte og citronsauce
Glaseret skinke med 2 slags grøntsager, kartofler og urtesauce
Svinekam med rødkål, sukkerbrunede og hvide, kartofler, surt, sødt og sauce
Krydret svinekam, 2 slags grøntsager, små ristede kartofler, stegsauce og årstidens salat.
Baconsvøbt kyllingebryst, små ristede kartofler, tomatsauce og årstidens salat.
Kalvesteg med 2 slags grøntsager, hvide kartofler og stegsauce
Kalvesteg som vildt med waldorfsalat, hvide kartofler, surt, sødt og sauce

Desserter




Hjemmelavet is med pærer og chokoladesauce.
Frugt med råcreme.
Fromage (frit valg)

Natmad



Klar suppe med kød og melboller, urter og flûte
Aspargessuppe medkødboller og flûte

Afbestilling af et selskab senest 6 uger før. Endelig antal oplyses senest 8 dage før selskabet afholdes.
Enkelte afbud på grund af sygdom kan afbestilles indtil dagen før. Afbud på selve dagen, afregnes til
den aftalte kuvertpris. Der afregnes kuvertpris for alle børn der skal sidde med ved bordet.
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