SAMMENSÆTSELV BUFFET
Buffet 2019

MINIMUM 20 Voksne couverter

Forretter
- vælg 4 ting til din buffet

Inkl. brød & pisket smør
• Tunmousse m/ rejer, asparges og dressing
• Hvidvins dampet blåmuslinger
• Tarteletter m/ høns I asparges
• Koldrøget laks fra egen rygeovn
• Ovnbagt parmaskinke med melonsalat
• Røget oksefilet m/ creme og syltet rødløg
• Små burger m/tomat og Aioli

Hovedretter

– vælg: 2 slags kød, 2 slags kartoffel
1 valgfri sauce.
inkl. 3 spændende SALATER
Kød: - vælg 2 slags
• Langtidsstegt kalveculotte
• Helstegt benskinke / Partyskinke
• Langtidsstegt oksefilet
• Sousvide kalkunbryst m/ BBQsauce
• Lamme culotte
• Andebryst
Kartoffel/snack: - vælg 2 slags
• Råstegte kartofler
• Flødekartofler m/porre
• Søgaardens Pommes Anna
• Søgaardens grovefritter

Desserter
- vælg 5 ting til din dessertbuffet

• Små chokoladekager m/ creme (Glutenfri)
• Pandekager med flormelis og syltetøj
• Søgaardens hjemmelavede iskage
• Koldskål på sifon / kammerjunker
• Gammeldaws æblekage m/ makron
• Desserttærter m/ frugt & chokoladecreme
• Små mazarin kager m/ creme
• Glas m/ frugt og vanilje
• Chokolade mousse m/bær
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Sauce: - vælg 1 slags
• Bearnaise sauce (lun)
• Whiskeysauce
• Sky sauce

*All Inclusive: 3 retters buffet, Velkomstdrinks, Husets vin, sodavand, Øl, fadøl fra baren, FRI BAR & Kaffe/te ad libitum*
(Gælder 7 timer fra velkomstdrinks serveres)
Prisen: indeholder, stofduge/stofservietter, blomsterdekorationer (standard) &, alm. sterrinlys
FRI bar = købes der ad libitum pakken er det inkluderet med fribar, udvalg af drinks servers fra Søgaardens store bar
Øvrige ønsker til udsmykning af lokaler, borde mm må gerne medbringes
Børn 0-2 år GRATIS / Børn under 3-9 år 20% RABAT
****De 7 timer begynder når velkomstdrinks serveres herefter afregnes kr. 2000,- pr påbegynd time****

