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MAD UD AF HUSET
Nemme, lækre & appetitvækkende menuer
til afhentning “helt ude i skoven”

KANAPEER
Lette kanapeer eller stor buffet til alle sommerens lejligheder.
Alt er anrettet og klar til afhentning, lige til at servere for Jeres gæster.
Anretningerne serveres på fade, som små kanapeer, der sagtens kan serveres som
”fingermad”.

MAD UD AF HUSET
FRA HOTEL AMERIKA
Studentergilde, sommerfest eller blot en
hyggelig aften i godt selskab

Den delikate kanapemenu
• Grønne oliven og saltede mandler
• Rørt krabbe på hjertesalat med dild og citron
• Asparges med Skagenskinke fra Slagter Munk
• Sprødt hønseskind med plukket kylling, tomat og løvstikke
• Oksecarpaccio med trøffelcreme, Vesterhavsost og sommergrønt
• Hvid chokoladecreme med røde bær og marengs

Pris pr. person 149

kr.

Min. 25. kuverter. Depositum for udlånte fade m.m. 1000 kr.

Den eksklusive kanapemenu
• Grønne oliven og saltede mandler
• Avocadocreme, stenbiderrogn og rødløg
• Rørt krabbe på hjertesalat med dild og citron
• Røget laks med rygeost, sprødt rugbrød og syltede agurker
• Asparges med Skagenskinke fra Slagter Munk
• Sprødt hønseskind med plukket kylling, tomat og løvstikke
• Oksecarpaccio med trøffelcreme, Vesterhavsost og sommergrønt
• Sliders med braiseret gris og solbærbarbecue
• 2 slags ost med sødt og sprødt
• Hvid chokoladecreme med røde bær og marengs

Pris pr. person 199

kr.

Min. 25. kuverter. Depositum for udlånte fade m.m. 1000 kr.

BUFFET
Buffet bestående af koldt, lunt, sprødt og sødt af sæsonens bedste råvarer.
Alle kolde indslag, er anrettet på forhånd lige til at stille på buffet. Varme indslag
pakkes i emballage, så det let kan opvarmes og anrettes.

Den delikate buffet
• Grønne oliven og saltede mandler
• Friskbagt surdejsbrød på ølandshvede og smør fra Naturmælk
• Skagenskinke fra Slagter Munk med grønne asparges
• Røget laks med rygeostcreme, sprødt rugbrød og syltede agurker
• Fransk unghane med sommersalat vendt i syrnet fløde
• Braiseret spoleben af gris, glaseret i solbærbarbecue og spidskålssalat med æbler
og urter
• Små tærter med porrer og bacon
• Kold kartoffelsalat med radiser og urter
• Chokoladebrownie med krystalliseret hvid chokolade og røde bær

Pris pr. person 229

kr.

Min. 25. kuverter. Depositum for udlånte fade m.m. 1000 kr.

Den eksklusive buffet
• Grønne oliven og saltede mandler
• Friskbagt surdejsbrød på ølandshvede og smør fra Naturmælk
• Skagenskinke fra Slagter Munk med grønne asparges
• Rørt krabbesalat med dild og citron
• Røget laks med rygeostcreme, sprødt rugbrød og syltede agurker
• Fransk unghane med sommersalat vendt i syrnet fløde
• Braiseret spoleben af gris, glaseret i solbærbarbecue og spidskålssalat med æbler
og urter
• Amerikansk oksecuvette med grillede asparges og ramsløgsolie
• Små tærter med porrer og bacon
• Urtestegte små kartofler
• Kold kartoffelsalat med radiser og urter
• 2 slags ost med sødt og sprødt
• Chokoladebrownie med krystalliseret hvid chokolade og røde bær

Pris pr. person 279

kr.

Min. 25. kuverter. Depositum for udlånte fade m.m. 1000 kr.

VI KLARER DET HELE
Lad os stå for levering, servering og selvfølgelig tager vi opvasken inden vi går.
Timeløn pr. kok ................................................................................................... 400 kr.
Timeløn pr. tjener ................................................................................................ 300 kr.
Kørsel under 15 km.................................................................................................. 0 kr.
Kørsel over 15 km ..........................................................................................efter aftale

EKSEMPEL

Bestilling til 30 personer af vores ”Den eksklusive buffet”
”Den eksklusive buffet” fra kl. 18.00 – 20.00
(Ankommer 1 time før – 1 time efter til oprydning)
Dvs. ankomst kl. 17.00 og forlader festlighederne kl. 21.00
• 30 personer x 279 kr. .............................................................................. 8.370,00 Kr.
• 2 kokke x 4 timer a 400 kr........................................................................3.200,00 Kr.
• 1 tjener x 4 timer a 300 kr........................................................................1.200,00 Kr.
• I alt............................................................................................................12.770,00 Kr.
Drikkevarer kan tilkøbes, så det er tilpasset den bestilte menu.

BESTILLING OG FORESPØRGSLER
Ønsker I at høre nærmere, send en forespørgsel, så sender vi gerne et
uforpligtende tilbud. Ved spørgsmål eller bestilling kontakt Jonas Skaarup
på mail. kokken@hotelamerika.dk.

