Brunchbuffet
Brunchbuffet

pr. pers.

270,-

Æg, bacon og cocktailpølser
Små frikadeller
Varm leverpostej
Rullepølse
Spegepølse
Pandekager, sirup og sukker
Marmelade
Ost og frugt
Rundstykke, boller og brød
Kringle
Kaffe, te, juice og mælk
Ønskes der andre drikkevarer end ovenstående kan dette
tilkøbes. Se priser under drikkevarer.

Kaffe/kage
Kaffe/te

pr. pers.

30,-

Lagkage
Kringle
Bolle m/smør
Kransekage og chokolade til kaffen

pr. pers.
pr. pers.

25,20,20,50,-

pr. pers

Kagebord m/mindst 10 forskellige kager
uden kaffe/the
pr. pers

100,-

Buffet
Buffet

pr. pers.

375,-

Vælg 3 forretter:
Varm røget laks m/røræg
Æg og rejer
Røget laks m/dild dressing
Ananas m/hønsesalat
Tarteletter
Røget lakseroulade
Røget dyrekølle m/røræg
Kyllingespyd
Lufttørret skinke m/melonsalat
Vælg 3 hovedretter:
Kalveculotte m/flødekartofler
Frikadeller m/kartoffelsalat
Kylling m/pastasalat
Kryddermarineret skinke m/persillekartofler
Rosa stegt oksefilet m/grillede grøntsager
Lammefilet m/persillekartofler
Marineret kalkun cuvette m/ovnbagt kartoffelsalat
Altid med lækker salatbuffet og spændende hjemmebagt
brød
Vælg 1 dessert:
Ost og frugt
Ostelagkage
Egnskage m/creme fraiche
Brownies m/is
Tag selv isbuffet
For evt. franske og italienske oste merpris 35,- pr. pers.

Forslag til festmenu
Priserne er pr. pers.
Forretter:
Rejecocktail
Tarteletter med hønsekød
Forskellige supper
Tunmousse rand
Fiskerand
Fisketallerken
Røget lakseroulade
Hovedretter:
Flæskesteg med rødkål og
brunede kartofler
Marineret Kalkun cuvette med grøntsager
Kalveculotte m/grøntsager
Kalveculotet stegt som vildt m/waldorfsalat
Krondyrfilet m/ waldorfsalat, brunede
kartofler og bønner
Oksemørbrad med grøntsager

95,75,75,75,75,95,95,-

160,160,180,180,220,220,-

Dessert:
Islagkage
Tag selv is med frugt/guf
Citronfromage
Ostelagkage
Fløderand m/frugt og karamelsovs
Egnskage m/creme fraiche
Rubinsteinerkage
Friske frugter m/ råcreme
Nøddekurve med is
Budapestkage med is
Ostebord med franske og italienske oste

75,75,75,75,75,85,85,85,85,85,85,-

Natmad
Tarteletter
Forskellige supper
Pizza
Æggekage
Biksemad m/spejlæg
Pølsebord
Hotdogs
Frikadeller med kartoffelsalat

75,75,75,75,85,85,85,75,-

Lette anretninger
Frokost tallerken 1
Sild m/ karrysalat
Roastbeef
Æg og rejer
Frikadelle
Ost

pr. pers

150,-

Frokost tallerken 2
Sild m/ karrysalat
Æg og rejer
Roastbeef
Frikadelle
Varm røget laks m/røræg
Ost

pr. pers

185,-

Morgenmad
Ost
Marmelade
Honning
Pålæg
Juice
Kaffe/te

pr. person

100,-

Drikkevarer
Velkomstdrink
Asti, champagne eller granatæblecider
Vin
Husets vin
Husets vin
Dessertvin
Vand
Sodavand
Coca cola, coca cola light, fanta,
sprite, dansk vand m/u citrus

40,pr. flaske
pr. glas
pr. flaske

195,40,230,-

25,-

Adelhart saft
Hyldeblomst, solbær, tranebær,
hindbær, æble, appelsin, lime
rabarber, blåbær

25,-

Øl
Tuborg, carlsberg, classic
Special øl forskellige priser

30,-

Spiritus
Cognac, whisky eller baileys
Snaps

40,30,-

Menukortet gælder ved bestilling af min. 10 kuverter.
Alle vore priser er inkl. servietter og blomster, som vi taler
med jer om.
Dette gælder dog ikke ved morgenmad og lette anretninger,
hvor der ikke er hvide duge og blomster.
Børn under 12 år betaler ½ pris for mad. Dette gælder dog ikke
på vores brunch.
Vi tager forbehold for udsolgte varer samt ret til ændringer
forbeholdes.
Prislisten er gældende fra 01.09.2017
Holmgaard v/Anna Grethe og Niels Maj
Ø. Bakkevej 19, Agri
8420 Knebel
Tlf.: 8636 5150
Mobil: 2128 2818
Mail: info@holmgaard-mols.dk
Hjemmeside: www.holmgaard-mols.dk

