
FESTMAD 
UD AF HUSET

Navn: 

Adresse: 

Postnr./By:

Telefon: 

Afhentes            Udbringes mod betaling

Dato:   Tidspunkt:

FROKOSTBUFFET 2:
• 2 slags sild m/løg
• Fiskefilét m/ remoulade
• Æg, rejer m/ mayonnaise
• Mørbradbøffer m/bløde løg
• Hjemmelavet leverpostej
   m/ bacon og champignons
• Små frikadeller m/rødkål
• Ribbensteg m/ rødkål
• 2 slags ost eller frugtsalat
Pris pr. person

FROKOSTBUFFET 1:
• 2 slags sild m/løg
•  Fiskefilét m/ remoulade
•  Æg, rejer m/ mayonnaise
• Ribbensteg m/ rødkål
•  Leverpostej m/ bacon

•  1 slags ost m/ frugt
Pris pr. person

PÅLÆGSKAGEMAND
Rækker til 10-15 personer
- til fødselsdag og festlige lejligheder
En børneversion og en voksenversion

v/ Hans Olesen, Butikstorvet, 4130 Viby, Tlf. 4619 3033
Delikatessen direkte tlf. 46 14 07 23 - www.vibylavpris.dk

Skal De have fest - så er vi bedst...

395

108

175

Brød og smør pr. person kr. 8,-

Brød og smør pr. person kr. 8,-

,-

,- ,-



FESTBUFFET
Sammensæt selv Deres menu

1 x forret - 2 x kød - 4 x tilbehør

MIDDAGSRETTER
Frit valg

FORRET:
• Lakseroulade
• Kold laks m/ rejer
• Rejecocktail
• Tunmousse
• Ørredbombe
• Tarteletter m/ hønsekød
• Varmrøget laks 
   m/ dilddressing og rejer

• Tyndstegsfilét m/ flødekartofler
• Oksesteg m/ kartofler, sovs, bønner og gulerødder
• Bøf Stroganoff m/ kartoffelmos
• Mørbradgryde m/ ris og flutes
• Flæskesteg m/kartofler, sovs og rødkål
• Kyllingebryst m/ ovnbagte kartofler og paprikasovs
• Mexicomarineret svinekam m/ flødekartofler

TILBEHØR:
• Tomatsalat
• Grøn mixsalat
• Pastasalat m/dressing
• Broccolisalat
• Flødebarbecuekartofler m/bacon
• Flødekartofler
• Smørbagte kartofler m/pesto
• Halve timiankrydrede bagekartofler
• Bagt tomat m/krydderier og ost
• Bønnesalat m/ feta
• Bearnaise-, champignon,   
   paprikasovs eller rødvinssovs
• Bagekartoffel m/ mos
• Rösti m/ kryddermos

KØD:
• Lammekølle m/u hvidløg
• Rødvinsmarineret svinekam
• Marineret Mexico-kam
• Kalkunbryst 
   m/pikantost og bacon
• Højrebsfilét
• Kalveculotte
• Kyllingebryst 
   med pesto / bacon

Pris pr. person...
Min. 8 personer
Skal bestilles min. 1 uge før levering!
Depositum for varmekasser
Kr. 200,- pr. stk.

Pris pr. person...
Min. 8 personer
Depositum for varmekasser
Kr. 200,- pr. stk.

AFTENBUFFET
• Krydderfrikadeller
• Marineret Mexico-kam
• Mixsalat
• Flødekartofler
• Flutes & smør

159 70

98Pris pr. person...
Min. 8 personer
Depositum for varmekasser
Kr. 200,- pr. stk.
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