
 

MENUFORSLAG TIL BARNEDÅB 
Brunch 

• Baconsvøbte pølser med røræg 
• Røget laks med rævesauce og asparges 
• Pandekager med ahornsirup 
• Små glas med græsk yoghurt, honning og bær 
• Lun leverpostej med bacon og champion 
• Frugt i mundrette stykker. 
• Rullepølse og spegepølse 
• 3 slags ost – brie, blåskimmel og skæreost 
• Diverse marmelader, nutella og pålægschokolade 
• Hjemmebagte boller af surdej, rugbrød, mini tebirkes, små kanelsnegle og smør 
• Kaffe, te og juice 

 
Samlet pris for ovenstående buffet – Kr. 180,- 
 
Smørrebrød 
 

• Luksus smørrebrød pr. stk. Kr. 30,- 
• Brød med laks og rejer Kr. 35,- 
• Franskbrød med ost Kr. 15,- 
• Dåbskage/lagkage Kr. 25,- 

 
Burgermenu 

Burgerbuffet – 2 til 3 forskellige slags med diverse tilbehør. 

Vælg mellem forskellige typer kød: 

• Pulled pork 
• Oksekødbøffer 
• Flæskesteg 
• Sprød pankofriteret kylling 

Brød: 

• Hjemmebagt sandwichbolle 
• Briochebolle 

Dertil serveres: 

• Stegte kartoffelbåde 
• Hjemmelavet chilimayonnaise og sennepsmayonnaise 
• Syltede rødløg 
• Salat 
• Tomat og agurk i skiver, samt rå løg 
• Coleslaw 
• Rødkål 
• Ketchup og sennep 

Ovenstående inklusiv dåbskage/lagkage, kaffe og te: 



 
• 2 burger pr. person – Kr. 175,- 
• 3 burger pr. person – Kr. 230,- 

Frokostmenu 

• Rejesalat med mango, avocado og chili 
• Spæde salater med gravet laks dertil rævesauce 
• Grøntsagstærter 
• Fyldt kyllingebryst med soltørrede tomater, pesto, feta og parmaskinke 
• Lun oksefilet med hold estragon sauce 
• Pommes anna eller kartoffelroulade 
• Spidskålsalat med æble, ristes sesamfrø og mandler og der til en sennep/honningvinaigrette 
• Årstidens salat med bær og flødedressing 
• Gode ost med hjemmesylt og kiks 
• Rustik brød og smør 

Ovenstående serveres inklusiv kaffe og te med hjemmelavet pavlova med bær til Kr. 260,- pr. kuvert. 

Børnebuffet 

Børnebuffet under 12 år 

Tallerken med små frikadeller, pølsehorn, kyllingenuggets, bådkartofler, gnavegrønt og diverse dip, samt 
brød og smør. 

Pris Kr. 130,- pr. kuvert 
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