3-retters

festmenu
Forretter
Enebærrøget laks med purløgscreme
agurk parisene, radisser, karse og sprødt rugbrød

eller

Pris pr. kuvert

kr. 299,Børn 3-12 år: 1/2 pris
Børn 0-2 år: Gratis

Bagt torsk med brunet smør
blomkålspuré, crudité af blomkål og ristede hasselnødder

eller
Klassiske tarteletter
med høns i asparges med frisk persille og tomat

Hovedretter
Dansk kalvefilet, langtidsstegt med timian
gulerodspuré, glaserede gulerødder, smørdampet springløg, sauterede
glaskål, kalvesky og kartoffeltimbale

eller
Svinemørbrad rullet i bacon
ærtepuré, smørdampet spidskål, ristede svampe, pommes rissolles og
kraftig skysauce

Desserter
Gateau Marcel
marinerede bær, vaniljeparfait og sprød nødde-tvil

eller
Syltet pære med karamel
creme anglaise, sprød chokolade og skovsyre
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Klassisk

konfirmationsbuffet
Koldt
• Enebærrøget laks med agurk, tomat, sprødt
rugbrød og sauce verte
• Lufttørret italiensk skinke med soltørrede tomater,
ristede pinjekerner, pesto og parmesan

Pris pr. kuvert

kr. 299,Børn 3-12 år: 1/2 pris
Børn 0-2 år: Gratis

• Terrine af kylling med basilikum og tomat, hertil æblekompot
• Marinerede tigerrejer med frisk citron og avokadocreme
• Tomatsalat med frisk mozzarella, basilikum og rødløg
• Broccolisalat med bacon og ristede kerner vendt i creme fraiche dressing
• Udvalg af brød fra eget bageri

Varmt
• Svinemørbrad rullet i bacon serveret med ratatouille
• Langtidsstegt kalvefilet med rodfrugter, kartoffeltimbale og kalvesky
• Farseret kyllingebryst med dampede grøntsager
• Stegte kartofler vendt i smør, persille og skalotteløg

Dessert
• Tre slags ost med kiks og hjemmesyltede abrikoser
• Chokoladebrownie med marinerede bær og vaniljeparfait
• LEGOLAND® signaturkage

Moderne buffet
- vores anbefaling
Forret på tallerken (udvalg af specialiteter)
Pris pr. kuvert

•M
 arinerede tigerrejer med avokadocreme

kr. 299,-

• Laksecanneloni med purløgscreme, radisser og karse
•L
 ufttørret skinke med grillede peberfrugter
• Røget unghanebryst med tomatkompot

Børn 3-12 år: 1/2 pris
Børn 0-2 år: Gratis

• Udvalg af brød fra eget bageri

Hovedret på buffet
• Langtidsstegt dansk kalvefilet med ristede svampe, pommes rissoles
kalvesky og persillesalat
• Braiseret gris serveret i skyen, med bagte og syltede jordskokker
• Farseret kyllingebryst med bagte løg
• Bagt hvid fisk maskeret med hvidvinssauce og sauterede blomkål
• Grov kartoffelmos med urter og citronskal
• Blandet grov salat med "mormor" dressing og brødcroutoner
• Tomatbulgur med springløg, timian og soltørrede cherrytomater

Dessert på buffet
• Tre slags ost med kiks, hjemmesyltede abrikoser og svesker
• Friskskåret frugt
• LEGOLAND® signaturkage
• Chokoladebrownie med marinerede bær og vaniljeparfait

Børnebuffet
0-12 år minimum 10 kuverter
• Små lune frikadeller

Pris pr. kuvert

• Kyllingelår

kr. 130,-

• Fiskefilet med hjemmerørt remoulade og citron

Børn 0-2 år: Gratis

• Lasagne
• LEGO® pommes frites
• Grøntsags snacks med dip
• Friskskåret frugt
• Pandekager med vaniljeis, chokoladesauce, syltetøj, sukker og frugt

Børnetallerken
0-12 år

Kyllingelår, fiskefilet og frikadelle
med LEGO® pommes frites.
Hertil grøntsagssnacks og dip

Pris pr. kuvert

kr. 85,-

Børn 0-2 år: Gratis

Natmad
Hotdogs
med klassisk tilbehør
kr. 59,00

Pizza
Tre forskellige slags
kr. 59,00

