Konfirmationsmenu2020
VELKOMSTDRINK (alkoholfri), vælg mellem

∙ Hjemmelavet granatæble lemonade med frisk rosmarin
∙ Sparkling, just "0" med hyldeblomst og lime
FORRET, vælg mellem

laks med rygeost, agurker og karse samt
∙ Koldrøget
brød fra eget bageri
∙ To tarteletter med høns i asparges og persille

HOVEDRETSBUFFET, serveres som buffet

∙ Rosa stegt dansk kalv
∙ Hvidløgs stegt kyllingebryst
∙ Glaserede svinekæber med flæskesvær
∙ Vesterhavs fisk med krydderurtesmør
∙ Nye danske kartofler med brunet smør
∙ Fløde kartofler med porrer
∙ Dampet spidskål med løvstikke og solsikkekerner
∙ Skysauce
∙ Tre kolde dressinger
∙ Broccoli salat med rødløg og tranebær
∙ Perlebyg vendt med hasselnødder og urter
∙ Cremet pastasalat med urter, ramsløg og sprøde kerner
∙ Mix salat med ”mormor” dressing
DESSERTBUFFET, med kaffe/te samt

∙ Chokolade brownie med vanilje parfait
∙ Rabarber trifli med knas
∙ LEGO chokolade og kransekage

BØRN 0-12 ÅR, bestående af

Velkomstdrink
Børnetallerken bestående af:
Stegte kyllingelår

∙
∙ Frikadeller
∙ LEGO pommes frites
∙ Ketchup og remoulade
∙ Grøntsagsspyd
∙ Dessert buffet
drikkevarer med udvalg af sodavand,
∙ Fri
juice, mælk samt saft
∙ Natmad
®

TILVALG TIL
KONFIRMATIONSFESTEN

∙ Velkomstdrink – Cremant d’Bourgogne,

Albert Sounit med grissini, saltmandler,
grønsagsstave og dip.
Per person kr. 45,-

∙ Osteanretning med 3 unikaoste med

diverse tilbehør, kiks samt brød fra
eget bageri.
Per person kr. 75,-

∙ Cognac / likør

Per person kr. 40,-

®

Under middagen serveres husets vine, øl,
vand samt isvand ad libitum

NATMAD, vælg mellem

∙ Æggekage med bacon, syltede rødbeder og rugbrød
∙ To slags pizza: skinke og mozzarella samt kartoffel og rosmarin
∙ Hot dogs

Pris pr. kuvert

kr. 725,Børn 3-12 år: 1/2 pris
Børn 0-2 år: Gratis
Prisen er inkl. lokale samt
blomsterpynt på bordene

Inkl.
Adgang til
LEGOLAND®
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