BUFFETER

SAMMENSÆT SELV
2 ELLER 3 RETTERS MENU
Venligst bemærk, at det er en forudsætning
at alle vælger samme retter.

LAKESIDE BRUNCH

ITALIENSK BUFFET

Æggekage med spinat, bacon og purløg
Yoghurt rørt med vanilje,
serveret med müesli
Brunchpølser stegt med løg og tomat
Råstegte Provence-kartofler
Små estragonfrikadeller
Spansk pølse og skinke
2 slags ost
Brød og croissanter
Marmelade
Friskskåret frugt
Amerikanske pandekager med sirup
Juice, kaffe og te

Kæmperejer med grønne
bønner hvidløg og chilli
Røget hellefisk på basilikum-/
tomat-soufflé
Pastasalat med broccoli, pinjekerner,
bacon, squash og olie/eddike dressing
Carpaccio af oksefilet med
citronolie og parmesan
Tomatsalat med basilikum,
rødløg, oliven og artiskokhjerter
Oksetyndsteg med ovnristede kartofler
Parmaskinke med melon
Gorgonzola med akaciehonning og pære
Tiramisu

188,-

270,-

FRANSK BUFFET

DANSK BUFFET

Østers naturel med balsamisk
eddike og løg
Moules marinére muslinger
i hvidløg og safran
Ostegratineret rødtungefilet på
bund af spinat og svampe
Foie Gras med æbler i eddike
Pandekager med svampe og trøffelolie
Helstegt oksemørbrad med
kartoffel/sellerigratin
2 slags franske oste

Marinerede sild med karrysalat
Kryddersild med kapers og løg
Enebærgravad laks med
sennepsdressing
Lun rødspættefilet med
hjemmelavet remoulade
Æg og rejer med mayonnaise og citron
Flæskesteg med rødkål og surt
Frikadeller med kartoffelsalat
2 slags ost

350,-

NYBOVEJ 5 · 3490 KVISTGAARD
TLF. 4919 0422

FORRETTER
Varmrøget laks med urte/rygeost créme og agurk
Parmaskinke med melon
Eksotisk rejecocktail; avokado, mango, rejer og passionfrugt
Carpaccio af okse med trøffelolie og parmesan

HOVEDRETTER
Gammeldags oksesteg med glaserede løg,
haricotverts, kartofler, skysauce og surt
Helstegt oksefillet med svampesauce,
smørsauteret spinat og hasselbach kartoffel
Indbagt laks med spinat og champignon.
Dertil tagliatelle og hummersauce
Perlehønebryst på bund af ferskenkompot,
hertil kartoffel rösti og kyllingeskysauce
Helstegt lammekølle med agurkesalat, myntegelé,
lammesky og ristede kartofler

DESSERTER
Tiramisu med friske bær
3 slags ost med syltede nødder
Créme brulée
Gateau marcel chokoladekage

220,-
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2 retter 200,3 retter 260,-

