MENU
- UD AF HUSET
Vores ud af huset menuer byder på samme høje kvalitet som vores øvrige menuer.
Grundprincippet i Brorsonsmindes køkken er kvalitet. Der benyttes danske og lokale
råvarer hvor det er muligt, og årstidens friske råvarer foretrækkes.
Brorsonsmindes køkken leverer mad ud af huset ved bestilling til minimum 10 kuverter. Når bestillingen
er på minimum 20 kuverter, leverer vi gratis indenfor Ribes bygrænse. Ved bestilling over kr. 8.000,- fri
levering i radius af 50 km fra Brorsonsminde.
Skulle I have ønsker, som går ud over det gængse menukort, er det selvfølgelig også muligt for køkkenet
at klare det. Vi tilbyder også - mod beregning - at rykke ud med serveringspersonale og kokke, enten i
private hjem eller i forsamlingshuse.
Al kold mad leveres anrettet og klar til lige at sætte på bordet. Varm mad leveres i varmekasser og indpakket i aluminiumsemballage, her skal I selv have serveringfade og -skåle klar.
Hvis I ønsker mad fra dette menukort serveret på Brorsonsminde, beregner vi et tillæg på kr. 65,- pr. kuvert.
Mad ud af huset skal bestilles senest 1 hverdag før.
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Følg os på

Forretter
Hjemmerøget laks kr. 65,Serveres med rejer, salat og urtecreme
Hertil friskbagt brød og smør
Tunmousse kr. 49,Serveres med rejer, salat og dressing
Hertil friskbagt brød og smør
Landskinke kr. 49,Serveres med melon-rucolasalat
Hertil friskbagt brød og smør
2 xTarteletter kr. 49,Serveres med høns i asparges

Hovedretter
Kalv stegt som vildt kr. 145,Serveres med Waldorffsalat, surt og sødt
Hertil hvide og brunede kartofler og vildtsauce
Svinekamsteg med svær kr. 145,Serveres med rød- og hvidkål
Hertil hvide og brunede kartofler samt skysauce
Sprængt svinemørbrad kr. 155,Serveres med grønt, surt og dagens salat
Hertil kartofler og champignon á la crème
Grillet kalvefilet kr. 165,Serveres med gulerødder, bønner og beder
Hertil kartofler og cognacsauce
Helstegt oksemørbrad kr. 195,Serveres med blomkål, svampe og rødder
Hertil kartofler og rødvinssauce

Desserter
Brownies kr. 55,Serveres med vaniljeparfait og bærkompot
Fløderand kr. 45,Serveres med frugtsalat og bærsauce
Islagkage kr. 65,- (portionsopdelt)
Serveres med chokoladesauce
Gammeldags æblekage kr. 40,Serveres med makroner og flødeskum

Brunch ud af huset
Græsk yoghurt med müsli og kompot
Hjemmerøget laks med urtecreme
Skaldyrssalat
Slagterens rullepølse med sky og løg
2 x pølser fra slagteren
Lun leverpostej med bacon og champignon
2 x oste
Hjemmelavet marmelade
Tærte
Æggemuffin med bacon
Brunchpølser
Pandekager med ahornsirup
2 x friskbagt brød og smør
Pris pr. kuvert kr. 155,-

Buffet 1 ud af huset
Fisketerrine
Hvedekernesalat med kylling
Oksecuvette med grønt og sauce
Timianstegte petitkartofler
Salat
Husets ostebræt med syltet tilbehør og vindruer
Serveres med friskbagt brød og smør
Pris pr. kuvert kr. 169,Mulighed for tilkøb: Brownie med vaniljecreme.
Pr. kuvert kr. 25,-

Buffet 2 ud af huset
Dampet torsk på urtesalat
Hjemmerøget laks med rygeostecreme
Nøddepaté
Pulled kylling med coleslaw
Oksefilet med rødvinssauce
Ovnstegte kartofler
2 x salater
Husets ostebræt med syltet tilbehør og vindruer
Mazarinkage med chokolade
Hindbærmousse i bisquit
Serveres med friskbagt brød og smør
Pris pr. kuvert kr. 249,-

Lille tapas-buffet ud af huset
Hjemmerøget laks
Tomatsalat
Tørrede pølser/skinke
2 x oste
Humus
Oliven
Kyllingesalat med feta
Aioli
Tapenader
Pesto
2 x friskbagt brød og smør
Pris pr. kuvert kr. 139,Mulighed for tilkøb: Brownie med vaniljecreme
Pr. kuvert kr. 25,-.

Stor tapas-buffet ud af huset
Store rejer
Hjemmerøget laks
Røgede blåmuslinger
Salat
Paté
Tørrede pølser
Tørret skinke
4 x oste
Humus
Oliven
Kylling med pesto
Grillede artiskokker
Aioli
Tapenader
Pesto
2 x friskbagt brød og smør
Pris pr. person kr. 199,Mulighed for tilkøb: Brownie med vaniljecreme
Pr. kuvert kr. 25,-

Natmad (kun bestilling sammen med anden menu)
Pølsebord med 4 x tørrede pølser/skinke og 2 x ost - serveres med brød og smør
Pris pr. kuvert kr. 89,Mulligatawny krydret karrysuppe med kylling og friskbagt brød
Pris pr. kuvert kr. 69,08/18

Frikadeller med 2 x kartoffelsalat og rugbrød
Pris pr. kuvert kr. 79,-

