Diner Transportable

HOTEL
SKANDERBORGHUS

Hotel Skanderborghus Dyrehaven 3 8660 Skanderborg +45 8652 0955 Post@hotelskanderborghus.dk

DINER TRANSPORTABLE 2014

Forretter

Hovedretter

Indbagt laks
Kold indbagt laks anrettet på salatbund med flodkrebs, krydderurtedressing og hjemmebagt brød

60,-

Kalvesteg stegt som vildt
Kalvesteg med små stegte kartofler,
Waldorfsalat, asier, bønner og vildtsauce

95,-

Stjerneskud a la Hotel Skanderborghus
Dampet & Stegt* fiskefilet anrettet med rejer,
asparges, kaviar & hjemmebagt brød
*Den stegte fiskefilet kan lunes i ovn. 5 min. ved 160°c.

75,-

Kalvesteg Garni
Kalvesteg med små stegte kartofler, 3 slags
sprøde grøntsager og flødesauce.

95,-

Laksesymfoni
Marineret, røget og dampet laks smukt anrettet med
sprød salat, dressing og hjemmebagt brød

70,-

Kalvefilet
med små stegte kartofler, 3 slags sprøde
grøntsager, timbaler og kalve flødesauce

120,-

Filet royal
Mager marineret svinefilet med små stegte
kartofler, 2 slags grøntsager og svampesauce

90,-

Oksehøjrebsfilet
med små stegte kartofler, slags grøntsager,
svampe saute og sauce bearnaise

120.-

Rejecocktail
Rejer anrettet på sprød salat med kaviar, asparges,
dressing & hjemmebagt brød

85,-

Fiskefad Surprice
4 forskellige slags fisk smukt anrettet på sprød
salat, hertil 2 slags dressinger og hjemmebagt brød

85,-

105,Colorado Roast
Amerikansk langtidsstegt oksekød med
bagte kartofler med dressing, løse majs,
grøn salat og sauce bearnaise

Serrano skinke
Spansk lufttørret skinke serveret med sød melon og
sprød salat samt hjemmebagt brød

65,-

Tunmousse
anrettet på sprød salat med rejer og asparges, hertil
hjemmebagt brød

52,-

Krydderskinke
Med flødekartofler, grøntsagstærte med
urter, grøn salat

85,-

Tarteletter
tarteletter med hønsekød & asparges

55,-

Mørbrad medailloner
Svine-mørbrad med bacon, 3 slags grøntsager, små stegte kartofler og svampesauce

85,-
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Desserter

Desserter

Dessertanretning
3 små desserter, kage, frugt & is, anrettet på fad

70,-

Rubinsteinerkage
Med vandbakkelser og makronbund

55,-

Hjemmelavet islagkage
Med lun bærsauce

55,-

Chokoladekage
Med frisk frugt, bær-coulis og vanilleis

55,-

Rom fromage
Med kirsebærsauce

55,-

Fragilite roulade
med chokolade og hindbær hertil sorbet

65,-

.

Menuer og buffeter
Menu 1
Indbagt laks
Kold indbagt laks anrettet på salatbund
med flod-krebs, krydderurtedressing og
hjemmebagt brød

155,-

165,-

Colorado Roast
Amerikansk langtidsstegt oksekød med
bagte kartofler med dressing, løse majs, grøn
salat og sauce bearnaise

Kalvesteg Garni
Kalvesteg med små stegte kartofler,
3 slags sprøde grøntsager og flødesauce
Chokoladekage
Med frisk frugt, bær-coulis og vanilleis

Dessertanretning
3 små desserter udvalgt af køkkenet, kage,
frisk frugt & is, smukt anrettet på fad

Buffeter 1
Varmrøget laks
serveret med flødestuvet spinat & hjemmebagt
brød
***
Carvery buffet
Colorado Roast & kalvesteg
sprød salat, pastasalat med urter, hjemmelavede
kartoffelbåde, små ovnstegte kartofler,
sauce Bearnaise og Barbecue sauce.
***
Chokoladekage
Med frisk frugt, bær-coulis og vanilleis

Menu 2
Fiskefad Surprice
4 forskellige slags fisk sprød salat, 2 slags
dressinger og hjemmebagt brød

Buffeter 2
185.-

Marineret sild med karrycreme
Krydder sild med kapers
Lun friskstegt fiskefilet* med remoulade
Røget laks med røræg
Tarteletter med høns i asparges*
Mørbradbøf med bløde løg*
Glaseret skinke*
Leverpostej med bacon og champignon
Små frikadeller* med kartoffelsalat
Osteanretning med 3 slags ost og frisk frugt
* bør lunes i ovn ved 160°c. Øvrige retter leveres i folie
service klar til at stille på buffeten.
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155,-

Vigtig Diner Transportable Information
Bestilling.
Diner transportable er kun på forudbestilling og ved min. 10 personer.
Bekræftelse
Alle bestillinger på mad bekræftes skriftligt af os, og skal ligeledes skriftligt bekræftes af bestiller, evt. via mail.
Priser
Alle priser er ekskl. transport, men De er meget velkommen til selv at afhente maden.
Betalingsbetingelser
Det samlede beløb som fremgår af denne bekræftelse bedes indbetalt til vores bankkonto senest 4 dage før arr.
dato på Reg. 1688 Konto 3222674599
Depositum/service
Der opkræves et depositum for tremokasser som benyttes til menuen på 150,- kr. pr. stk. dette beløb tilbagebetales
naturligvis vedr. returneringen til os i hel og rengjort stand.
Leveringstidspunkt.
Aftales ved bestillingen.

Information om Diner Transportable
Når maden ankommer, vil vi gerne der er et køligt sted vi kan stille den ønskede menu til den skal tilberedes/serveres
Kolde retter er anrettet og serveringsklare, brød kan evt. lunes
Hovedretten, leveres i termokasse, kødet skal skæres lige inden serveringen.
Desserten, er serveringsklar. Is skal opbevares i Deres fryser til den skal serveres.
Vi ønsker Velbekomme og håber I vil nyde den gode mad.

Velbekomme
Kokken
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