menukort

Lette retter
Tapas Tallerken

Dampet hvid fisk ”hot style”
Bagt tomat med mozzarella
Marineret emmenthaler
Chorizo, oliven & chili
Hjemmebagt brød & smør 100,-

Græsk Menu

Græske frikadeller m/ soltørret tomat & feta
Hjemmelavet kartoffelsalat
Tomatsalat med feta, oliven & rødløg 75,-

LuxusFisk XL

2 store stegte fiskefileter på hel rugbrød
Pyntet med rejer, remoulade, grønt & citron 55,-

Groft Sandwich Flute

Chorizo/emmenthaler/pesto
Leverpostej/bacon/kapers/rødbede
Seranoskinke/ost/tomat
Grillet kylling/bacon/rødløg 45,-

Kage & Frugt

Hjemmebagt kage i portionsstykker
& fad med årstidens frugt samt mandler/nødder 60,-

Smørrebrød uspec. 30,-

G R I L L - S E LV
Grill-selv Menu

Oksesteak
Provence marineret kyllingebryst
Spareribs m/ BBQ-sauce
Bagt kartoffel m/ hjemmelavet kryddersmør
Grøn salat med tomat & peberfrugt
Pastasalat m/pesto
Urtedressing
Hjemmebagt flute & smør 190,-

Buffet
Buffet 1

Forret: Hjemmelavet tunsalat på salatbund
Hjemmebagt flute & smør
Hovedret: Paprikagryde m/kalkunbryst & cherrytomat
Bulgur m/ soltørret tomat & basilikum
Grøn mix salat
Urtedressing
Hjemmebagt madbrød 145,-

Buffet 2

Mexicanske pandekager med oksekødsfyld
Krydrede spyd med kyllingebryst
Cremefraiche, jalapenos & snack majs
Krydrede mexi-ris
Grøn mix salat med minimajs
Nachos m/guacamole & salsa
Hjemmebagt flute 145,-

Buffet 3

Forret: Lakseroulade m/ spinat & flødeost på grøn salatbund
Hjemmebagt flute & smør
Hovedret: Græsk farsbrød med feta & persille
Kyllingebryst i flødesauce m/ forårsløg & peberfrugt
Små ovnbagte kartofler m/ sesam
Hjemmelavet kryddersmør
Pastasalat m/ peberfrugt & grønt
Urtedressing
Tomatsalat m/ rødløg & oliven
Hjemmebagt Pestoflute
Dessert: Apetit Chokoladekage
Frisk ananas 190,-

Buffet 4

Forret: Serano & chorizo på fad med melon
Tapasdip
Brochettas med bagt tomat & mozzarella
Mexiruller m/fetanada
Hjemmebagt flute & smør
Hjemmebagt brød

Tilkøb

Hovedret: Rosastegt kalvefilet
Svinemørbrad m/rødløg i flødesauce
Bagte rodfrugter m/balsamico & timian
Sprød salat m/ melon, tranebær & mandel
Rødbedesalat m/ frisk persille & ristet solsikke
Grønne bønner m/ pesto, bacon & rødløg
Soltørrede oliven & chilimix

Alle priser er gældende ved minimum 8 personer og kun mod
forudbestilling på tlf. +45 30 58 12 34 alle hverdage kl. 12-17.
Menutillæg ved bestilling under 8 personer er 225,-

Dessert: Ostefad m/ 3 slags ost, marmelade, frugt & nødder
Hjemmebagt brød & smør 255,-

Kyllingebryst/kotelet 40,Frankfurter med tilbehør 40,Spareribs 500 gr. 55,-

Apetit.dk
Mortensensvej 30D
8963 Auning

