Buffét

		

Vælg selv Buffét

		Receptions Buffét

Hovedretter
● Letsaltet skinke
● Helstegt Oksefilet
● Ovnbagt laks på skind
● Frikadeller
● Fyldt kyllingebryst
● Mørbradbøf á la creme med surt
● Græske frikadeller
● Fyldte pandekager med
			 oksekødsfyld
● Butterdejsstænger med fyld af
			 skinke og champignon creme
● Indbagt laks m/ cremet spinat
Tilbehør
● Tzatziki
● Grønsagstærter med forskeligt fyld
● Cremet Pastasalat med grønt
● Grøn kartoffelsalat
● Kold kartoffelsalat med frisk purløg
● Flødekartofler med porre
● Græske kartofler med sauce
● Bulgursalat med grønt
● Blandet grøn salat
● Hvedekerne salat med grønsager
● Broccolisalat med rosiner, sprød
			 bacon og solsikkekerner
Vælg 3 hovedretter og 5 gange tilbehør,
		inkl. brød og smør.

185,				

● Serranoskinke med grillede og marinerede
		 champignon
● Græske frikadeller med kapers
● Minipizza med skinke
● Volauvent med reje- og ørredmousse
● Indbagte rejer med sursød sauce
● Kyllingespyd med dip
● Kanape af mini toast med rørt pate og champignon
● Mini forårsruller med sursød sauce
● Lakse-/butterdejs roulader
● Små fiskefrikadeller på rugbrød med hjemme
		 rørt remoulade
● Små snitter med røget laks og asparges
● 1/2 æg toppet med rejemousse, pyntet m/kaviar
● Små vandbakkelser med forskellig fiskefyld
● Tortilla roulade med røget laks og cremet peberrod
● Mini croissant med fyld af forskellige salater
● Mini frikadeller med cornichons
● Bruschetta med røget lakserilette
● Røget okseinderlår rullet med oliven tapanade
● Finger sandwich m/ fyld af forskellige salater
● Røget serranoskinke med melon
● Chorizopølse med emmentaler
● Ristet rugbrød med gorgonzola
● Emmentaler med druer
● Chokoladekage med chokolademousse
● Croissant med hvid chokolademousse
● Dessertvandbakkelser med hindbær creme
● Chokoladeskål fyldt med chokolade creme
Minimum 20 kuverter

		
Minimum 20 kuverter

Lokaleje:
Leje af Lokale fra 1.600,- inkl. borddækning,
betjening samt slutrengøring.
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Vælg 6 retter

Vælg 10 retter
Tilkøb pr. stk. 25,-

140,195,-

Husets Buffét

● Koldrøget laks med marinerede rejer
		og grønt
● Serranoskinke med sprød salat og melon
● Farseret kyllingbryst
● Ovnbagte grønsager vendt med honning
● Helstegt oksefilet
● Bulgursalat vendt med hytteost og grønt
● Tomatsalat med feta, oliven, rødløg
og pesto
● Let marineret fuldkornspasta med urter
● Blandet salat
● Ovnbagte kartofler
● Tapanade og puré
● Det sunde brød

Minimum 20 kuverter

198,-

		Frokost - Buffét

● 2 slags sild med karrysalat
		
● Røget laks med asparges og æggestand
● Lun fiskefilet med remoulade og citron
		
● Gravad laks med sennep- og dild dressing
		
● Tarteletter med høns i asparges
● Mørbradbøf med bløde løg
		
● Flæskesteg med rødkål og surt
● Lun leverpostej med bacon, champignon
			 og rødbeder
		
● Frikadeller med kartoffelsalat
		
● Kold roastbeef med pickles
● Fiskefrikadeller med hjemmerørt remoulade
		
● 2 slags pølser med tilbehør
● Æg og rejer med mayonaise
		
● Brie og blåskimmelost med druer
● Frugtsalat

Vælg 7 forskellige retter
Minimum 20 kuverter

175,-

Lokaleje:
Leje af Lokale fra 1.600,- inkl. borddækning,
betjening samt slutrengøring.
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Den store Luksus Buffét

		

Forretter
● Lakseroulade med ørredmousse og spinat hertil 		
		 dilddressing
● Indbagte tigerrejer hertil sur sød sauce
● Tunmousse med rejer og sauceverté
● Røget laks hertil flødestuvet spinat
● Små vandbakkelser med 3 forskellige slags
fiske fyld
● Laksesouffles på salatbund med rejer hertil
		 purløgsdressing
● Kyllingespyd serveret med mango chutney
● Seranoskinke med marinerede grønt på bund 		
		 af sprød salat
● Koldrøget lakseroulade med krydderost hertil 		
		 marinerede rejer
Stegeretter
● Glaseret skinke
● Farseret kalkun med urtesouffles
● Barberque marineret kalkunbryst
● Svinemørbrad fyldt med feta og soltørrede 		
		 tomater
● Helstegt oksefilet
● Lammekølle
● Kyllingeroulade med soltørrede tomater
● Oksefilet smurt med grov sennep og
		 krydderurter
● Dyrekølle stegt med serranoskinke
● Svinemørbrad i kryddersouffles
Saucer
● Whisky sauce
● Rødvins sauce
● Béarnaise sauce
● Peber sauce
● Svampe sauce

		Tilbehør
		
● Broccolisalat med rosiner, sprød bacon og
			 solsikkekerner
● Tzatziki
		
● Marineret pastasalat med soltørret tomat
● Grøntsagstærte med forskelligt fyld
● Cremet pastasalat med grøntsager
● Kold kartoffelsalat med krydderpesto
			 og pinjekerner
● Små ovnbagte kartofler med krydderurter
● Græske kartofler
● Flødekartofler med porre
● Tomatsalat med mozzarella, oliven, rødløg 			
			 og basillikumspesto
● Pommes frites
● Bagt kartoffelmos med krydderurter
● Krydrede halve bagte kartofler
● Bagte rodfrugter vendt med honning
● Årtidens salat
		
Desserter
		
● Islagkage på kagebund
● Tiramisu kage
● Chokoladetærte med vanilleis og frugt puré
● Pæretærte med vanilleis og cremefraiche
● Stor lækker frugtbuffet
● Osteanretning med druer
● Hjemmelavet lagkage
● Ostelagkage
● Isroulade med vanilie- og chokoladeis rullet
			 med marcipan
		Vælg 2 forretter, 2 stegeretter, 5 tilbehør,
		2 sauce og 2 desserter.

		
Minimum 20 kuverter

Arena Midt Kjellerup
Hasselvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 8686 9915
info@arenamidt.dk
www.arenamidt.dk

295,-

