SELSKABSMENU
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Selskabsmenu Postgaarden
Forretter - fisk
Laksesalat

med ærter og dild på sprød salat

kr. 65,Røget ørredfilet

med mango og ingefærdressing

kr. 65,Lakseroulade

med citrusdrops og salat

kr. 65,Røget tun

på sprød salat og karrydressing

kr. 65,Postgaardens rejecocktail
med håndpillede rejer

kr. 75,-

Forretter - øvrige
Røget skinke

med syltede tomater og persillecreme

kr. 65,Tarteletter

med høns i asparges

kr. 65,Krydret tomatsuppe
med kødboller

kr. 65,Salat med stegt kylling
og bacon

kr. 65,-

Alle forretter
serveres med brød og
økologisk smør.

Hovedretter
Kalvesteg stegt som vildt
med waldorfsalat, brunede kartofler, surt og flødesovs

kr. 188,-

Gl. dags oksesteg
med bønner og glaserede løg, kraftig skysovs og hvide kartofler

kr. 188,-

Helstegt oksefilet
med rødvinssauce, ristede kartofler og årstidens grønt

kr. 228,-

Oksemørbrad
med syltede rødløg, svampe og pommes-anna

kr. 258,-

Sprængt and
serveret med ristede æbler, persillekartofler og cremet peberrodssovs

kr. 188,-

Kalvefilet
med grønsagssymfoni, stegte kartofler og skysauce

kr. 215,-

Kalvemørbrad
med årstidens grønt, hjemmerørt bearnaisesauce og kartoffelroulade

kr. 248,-

Sprængt svinekam
med flødestuvet spinat og kartofler

kr. 178,-

Flæskesteg
med hjemmelavet rødkål, brunede kartofler og surt

kr. 178,-

Desserter
Postgaardens hjemmelavede islagkage
med chokolade og nødder

kr. 65,-

Isroulade

med marcipan, chokolade og bærkompot

kr. 65,-

Blødende chokoladekage
med vaniljeis og bær

kr. 65,-

Pandekager

med hjemmelavet is, jordbærsyltetøj og mandler

kr. 65,-

Fromage/mousse
efter eget valg

kr. 55,-

Fløderand
med frugt

kr. 55,-

Frugtsalat

med vaniljecreme

kr. 55,-

Natmad

Natmad

Suppe

Frikadeller med kartoffelsalat

efter eget valg

kr. 55,Snitter

kr. 60,-

kr. 65,-

Pølsebord med tilbehør

kr. 75,-

MINDEKOMSAMMEN
Vi tilbyder følgende:

Kaffe og kage

Buffet

Friskbagte boller
med smør
(2/2 pr. couvert)
Årstidens lagkage
med flødeskum og pynt
Kaffe og te

3 slags pålæg med tilbehør
2 slags ost
Rugbrød og fransbrød
Kaffe og te
Kontakt os for tilvalg
af eventuelle lune retter

Pris pr. person kr. 139,-

Pris pr. person kr. 139.-

Lagkage med kaffe

Boller med pålægsfad

Årstidens lagkage med
flødeskum og pynt
Kaffe og te

Friskbagte boller
(4/2 pr. couvert)
3 slags pålæg med tilbehør
2 slags oste med druer
Kaffe og te

Pris pr. person kr. 99,-

Kaffe med småkager
3 slags hjemmebagte småkager
Kaffe og te
Pris pr. person kr. 69,-

Pris pr. person kr. 129,Såfremt I har andre ønsker,
så kontakt os gerne.
Så finder vi en løsning.
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