Festmenuer
Forretter
●		2 stk. tarteletter med høns
		i asparges pyntet med tomat
		og frisk hakket persille
●		Rejecocktail
		
med hjemmelavet dressing
●		Tunmousse
		
pyntet med rejer på bund af pluksalat,
		hertil hjemmelavet dilddressing
●		Røget laks
		
med grønne asparges anrettet med
pluksalat, hertil flødestuvet spinat
●		Lakseroulade
		
toppet med fenikelsalat på bund af
		sprød salat, hertil sauceverte
●		Carpaccio
		
af okse med basilikum pesto, toppet
		med pluk salat og reven parmesan
●		Kold fiske pipette
		
med souffle fars af laks på bund
		af sprød salat hertil urtedressing
●		Fisketallerken
		
med 5 salgs fisk og skaldyr, tilberedt
		og anrettet på forskellige måder
●		Røget okseinderlår
		
med oliventapanade, syltede rødløg
og sprød salat

55 kr.

65 kr.
65 kr.

85 kr.

75 kr.

75 kr.

65 kr.

95 kr.

75 kr.

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

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

Hovedretter
● Helstegt oksefilet
med stegte kartofler hertil års		 tidens grønsager serveret med
		 rødvinssauce eller pebersauce
● Dyrekølle
		 med sauté af rødløg og svampe
		 hertil pommes duchesse og vildt
sauce serveret med tranebær		 kompot og bønner svøbt i bacon
● Kalvefilet stegt
		 som vildt med hvide- og brunede
kartofler og vildtsauce hertil waldorf		 salat serveret med surt og sødt
● Helstegt kalvefilet
		 med pommes rissoles hertil
		 portvinssauce serveret med
		 årstidens grønsager
● Gammeldags oksesteg
		 med glaserede perleløg, hvide
kartofler, skysauce eller peberrods		 sauce, hertil årstidens grøntsager
		 serveres med surt og sødt
● Helstegt oksemørbrad
		 med grøntsagssouffle og saute af
		 årstidens grønsager. Smørstegte
kartofler med krydderurter, serveret
		 med rødvinssauce
● Flæskesteg
		 med hvide- og brunede kartofler
		 hertil skysauce serveret med rødkål
		 og surt
● Farseret kalkun
		 med pommes rissoles hertil års		 tidens grøntsager serveret med
		 paprikasauce
● Farseret svinemørbrad
		 med små ovnstegte kartofler
		 hertil årstidens grøntsager serveret
		 med svampesauce

185 kr.

225 kr.

185 kr.

185 kr.

165 kr.

235 kr.

165 kr.

165 kr.

175 kr.

Desserter
● Citron fromage
● Créme brulée
med vanilie is og skovbær
● Chokoladekage
med vanilleis og råmarinerede bær
● Fløderand
serveret med frugt cocktail og
chokolade slør hertil karamelsauce
● Isroulade
med vanille-, jordbær- og chokoladeis
rullet i marcipan anrettet på bund af croulis,
serveret med frisk frugt
● Islagkage
på kagebund pyntet rustikt med
flødeskum, frisk frugt og chokolade
● Nøddekurv
med 3 slags is på bund af puré,
pyntet med frisk frugt og flødeskum
● Dessert tallerken
med variation af kage, is,
sprødt og sødt

60 kr.
65 kr.
65 kr.
60 kr.

85 kr.

65 kr.

75 kr.

95 kr.

(i forbindelse med selskabsmenuer)
Øl, husets vin (rød og hvid) samt vand ad libitum
i max 6 timer

245,-

Velkomstdrink, øl, husets vin (rød og hvid), rom og
. vodka
samt vand ad libitum i max 6 timer

Pr. person kun...

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

60 kr.
60 kr.
60 kr.
60 kr.
95 kr.

85 kr.

60 kr.
60 kr.

70 kr.

		Minimum 20 kuverter

Drikkevarer ad libitum

Pr. person kun...

		Natmad
		
● Karrysuppe
			 med ris og kylling
● Hjemmelavet oksekødsuppe
			 med kød- og melboller
● Aspargessuppe
			 med kødboller
● Porre/kartoffel suppe
			 med bacondrys
● Oste- og pølsebord
			 serveret med diverse tilbehør hertil
			 kiks og lækre varianter af brød
● Pølsebord
			 med lun leverpostej serveret
			 med diverse tilbehør og brød
● Hot dogs
		 med røde kogte pølser og tilbehør
● Saml selv sandwich
			 med skinke, ost, kylling,
			 bacon, salat og grønt
● Lune frikadeller
			 med kartoffelsalat

345,-

Lokaleleje:
Leje af lokalefra 1600,- inkl. opdækning,
betjening samt slutrengøring.

