BUFFET
Ønsker du buffet til din fest? Kontakt os for forslag og
tilbud. Vi kreérer buffet’en efter årstid / sæson, anledning
og dine ønsker.
KAFFE - prisen er pr. person
Kaffe/the

med sødt efter middagen

24,-

Kaffe/the, ½bolle med smør, kringle, lagkage, småkager

89,-

Kaffe/the, ½ bolle med smør, kringle og lagkage

79,-

DRIKKEVARER
Vine fra 170,- pr. flaske

Dessertvine fra 30,- pr. glas

Aperitif 30,- pr. glas

Sodavand 25,-

Øl 30,-

Specialøl og fadøl efter aftale

Cognac/likør 32,Isvand er gratis ved køb af vin ellers 20,- pr. kande
Fast pris på drikkevarer laves efter aftale
-og vi fester gerne til langt ud på natten...
GENERELLE BET INGELSER
Priser på selskabsmenuer er baseret på min. forret, hovedret og dessert og min 20 kuv. Børn under 12 år halv pris.
Ret til prisændringer forbeholdes.
Mad ud af huset -vi leverer gerne maden, returgods afleveres efter aftale. Leveringsgebyr: 5 - 10 km. 100,-, 10-20 km.
200,-, 20-30 km. 300,-

HOLD DA HELT FEST !

GRIB ØJEBLIKKET...
Velkommen på Vorbasse Kro
-her er der plads til jer!

-fødselsdag, bryllup, konfirmation,
barnedåb, reception, jubilæum, firmafest,
julefrokost eller noget helt andet...
Sammen med dig sammensætter vi
menuen. Vi sørger for borddækning og
servering, så du kan læne dig tilbage og
nyde festen sammen med dine gæster.

Jane og Brian
Vorbasse Kro,
Østergade 4, 6623 Vorbasse
Tlf.: 75 33 30 18
fest @vorbassekro.dk

Lad dig inspirere af vores menukort

www.vorbassekro.dk

www.vorbassekro.dk

FORRET T ER -vi serverer brød og smør til alle forretter

NAT MAD

Røget laks i wrap –pikant creme –salat

62,-

Cheddaræggekage – skinke, tomat og bacon – rugbrød

52,-

Koldrøget torsk –salat og røg

68,-

Græske deller – tomatsalat og tzaziki – brød

55,-

Carpaccio af oksemørbrad –bagte tomater –knas

72,-

Tarteletter – 2 slags fyld efter kortet

58,-

Tartelet -én slags fyld efter kortet

52,-

Kartoffel/porresuppe – urtetopping og bacon – brød

55,-

Skaldyrssymfoni –salat og asparges

62,-

Burger –pulled pork – coleslaw og bbq – byg selv

58,-

Laksetatar –løg og creme – salat

78,-

Pålægsbord – 3x pålæg – 2x oste

60,-

Tapastallerken –sydeuropæiske specialiteter

72,-

Gode deller – kold kartoffelsalat

52,-

Varmrøget laks –flødekogte porrer

65,-

Stærk tomat/grøntsagssuppe – kylling – brød

60,-

Hotdogs – lav selv

55,-

TART ELET KORT
Pulled pork, gulerødder og
asparges

Røget laks, flødestuvet spinat
og dild

Chorizo, tomat og serano

Rejer, fiskeboller og dild

Høns og asparges

Chilli con carne

Vildtragout

Kylling, champingon og paprika

HOVEDRET T ER
Krondyrkølle –karameliserede pærer og løg, waldorfsalat
og tyttebær, kartofler og vildtsovs

SMØRREBRØD : 38,- pr. stk
-Vi har tilsat lidt nyt til det klassiske stykke smørrebrød,
som anrettes flot på 1/1 stykke friskbagt rugbrød...
Flæskesteg, rødkål og hjemmesyltede agurker
Fiskefilet, hjemmerørt remoulade og citron
Kalverullepølse, pickles og peberrod

140,-

God dansk flæskesteg -med sprød svær, hjemmesyltede 1 18,agurker, kartofler, sovs og rødkål

Roastbeef, hjemmerørt remoulade og sprøde løg
Æg, laksetatar og dild
Leverpostej, bacon og peberrod
Røget laks, krydderurtecreme og løg

Kalvesteg som vildt –sprøde rødder, waldorfsalat og
tyttebær, kartofler og sovs

125,-

Oksefilet med krydret fedtkant –kartoffelbåde og
bearnaise, gulerødder og salat

148,-

Oste på franskbrød med krydderfedt

Marineret svinekam –kartoffelgratin med tomatlåg og
ost, 2 salater og grønt

128,-

SANDWICHES : 48,- pr. stk.

Langtidsstegt kalvetyksteg –kartofler rystet med urter,
sprøde grøntsager og rødvinssovs

128,-

Culotte af ungkvæg –sprøde rødder, kartoffelgratin,
salat med langtidsbagte tomater

135,-

Kalvemørbrad –salat med mormordressing, fyldte snackpebre, broccoli, kartofler og rødvinssovs

155,-

Hjemmelavet hønsesalat og sprød serano

Kylling og salsa, salat og peberfrugt
Pulled pork og coleslaw, salat og bbq
Kalveroulade og persillepesto, løg og salat
Roastbeef og hjemmerørt remoulade, peberrod, agurker
Æggesalat og bacon, salat og tomat
BRUNCH : 1 80,- pr. Kuvert

DESSERT ER
Lakridsis med frugt -sprødt knas

52,-

God gammeldags æblekage -makron

48,-

Daimis på mandelbund -skum og frugt

58,-

Chokoladedrøm -vanilieis og frugt

58,-

Isbombe -klædt i roulade

60,-

Nøddekurv -3 slags is

58,-

Kiksedrøm, vanilieis og mørk chokoklade

55,-

Pandekager -3 slags is

55,-

Citronfromage -flødeskum

48,-

Dessertbord –8 lækkerier

92,-

Laksehapser med flødeost
og drys
Æggekage med sprødstegt
bacon, tomat og purløg

Små pandekager med kompot
3 oste med søde-salte nødder
Blandet wienerbrød

Forskellige slags brød
Krydret brunchpølse,
Kalverullepølse og spegepølse Hjemmelavet marmelade
Græsk yoghurt med frugt,
honning og mandler

Æble- og appelsinjuice
Kaffe, the og varm kakao

Brunch med bobler (frie bobler kl. 10- 13)
Pris pr. Kuvert 225,Brunch serveres kl. 10- 13, min. 20 kuverter. Tidsrummet kan
forlænges ved tilkøb af eftermiddagskaffe. Der er ikke
fradrag for børn, dog er børn under 3 år gratis

