
FROKOST

PAKKE 1 - varighed 1½ time

1 platte med Hønsesalat og Roastbeef – klassisk med et twist.

Hertil 1 glas fadøl, husets vin eller sodavand

Filtreret vand

295 kr. pr person

PAKKE 2 - varighed 2 timer

4 slags pålæg serveres i skåle og med brød ved siden af.

Rødspættefilet – Laks – Hønsesalat – Roastbeef

Hertil 1 glas fadøl, husets vin eller sodavand

Filtreret vand

Efterfulgt af Kaffe/the og dagens kage.

425 kr. pr person.

PAKKE 3 - Heldags frokost med råderum over bordet fra 11:15 – 16:00 ankomsten meldes ved bookingen

Med god tid til at hygge sig med hinanden og om maden.

4 serveringer

Et stykke med sild 
3 slags fisk – serveres i skåle med brød ved siden af
3 slags kød – serveres i skåle med brød ved siden af

1 stykke dagens kage

Hertil servers 3 cl snaps – 2 glas fadøl/ husets vine eller sodavand.

filteret vand

kaffe/the 

630 kr. pr person.



TILKØB

Tilkøb  oplyses inden ankomst.

Lad Tjeneren vide om jeres gæster må tilbydes mere at drikke ved efterspørgsel.

1 glas Velkomstbobler 85 kr. pr. person.

1/1 fl 0.7 L Akvavit vælg imellem "Rød Ålborg" - Jubilæum - Dild - O.P Anderson 650 kr.

Stempelkaffe 45 kr. pr. person.

Dagens kage 55 kr. pr person.

Opgrader dagens kage til en mousselagkage 25 kr. pr. person.

Fyldte Chokolader 2 stk. pr person 30. 

Avec cognac, calvados el Baileys 3 cl 65 kr. pr styk

Ostebrædde med 3 slags danske oste med sprødt brød og frugtkompot

Blomster buket store og små. Forespørg på dette for pris. Kom gerne med ønske om antal og farver

Alt efter antal tilkøb forlænges bookingtiden om nødvendigt.

Der forekommer gebyr ved betaling med firmakreditkort. Dette gælder følgende kort:

Dansk eller EU udstedte VISA/Mastercard – firma (2,5%), NonEU VISA/ Mastercard (4,38%)
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