Lidt at spise i Hønsehuset
I samarbejde med vores lokale slagter og delikatesse har vi mulighed for at
servere forskellige menuer. Vi levere buffet til jer på aftalt tidspunkt og I
tænder/starter jeres grill. I griller selv jeres kød over enten Kul eller Gas.

Grill menu kr. 275,- pr. person - Minimum 12 personer
Vi dækker op til buffet og opvask er inkl i prisen
200g Mør og velhængt - Ribeye eller Entrecote efter eget valg
Kartoffelsalat – Hjemmelavet
Majskolber – forkogte klar til grillen
Græsk salat og dressing
Flutes med smør.

Grill selv Burger kr. 75,- pr. person - Minimum 12 personer
Grill selv burger som I samler ved buffetbordet i burgerpapir.
Hjemmelavet burger bøffer 200 gram frisk hakket oksekød
Burger boller, Salat, Tomat, Agurk, Løg, inkl. diverse dressinger.
Ekstra tilkøb Ost kr. 5,- pr. skive

225 grams Festivals Grillpølser eller 2 stk grill pølse 90 g kr. 26,50 pr. pølse Minimum 12 pølser
* kan sættes sammen med Grill menu = kr. 22,50 pr pølse
Serveres med een-gangs pølsebakker.
Pølser som I selv griller
Inkl.- Ketchup - Remoulade
Stærk og sød sennep
Ristet og rå løg
Pølsebrød kr. 2,50 pr. brød som I selv varmer over grillen
* bestilles denne uden grill-menu, betales der ekstra for leje af grill og grill-kul.

Smørrebrød kr. 25,00 pr. stk. - Minimum 60 stk.
Opvask kr. 18,- pr person.
(20 personer – 3 stykker til hver = 60 stk.)
(15 personer – 4 stykker til hver = 60 stk.)

Trekant Sandwich kr. 18,00 pr. stk. - Minimum 20 stk.
Nemme at tage med rundt i området.
Lyst/mørkt brød eller rugbrød, med forskelligt pålæg fra delikatessen

Stor Sandwich bolle kr. 36,00 pr. stk. - Minimum 20 stk.
Nemme at tage med rundt i området.
Med flæskesteg eller forskelligt pålæg fra delikatessen

Æblekage med flødeskum kr. 25,00 pr. stk. - Minimum 20 stk.
(sammen med grill-menu 12 stk)
Anrettet i portionsglas.

MORGEN
Morgenbord med friskbagt brød kr. 69,- pr. person - Minimum 12 personer
Serveres som buffet på eengangs service.
Franskbrød 2 skiver
Morgenbolle 1 stk.
Ost 2 skiver
Pølsepålæg 2 skiver
Lun leverpostej
Lys og mørk pålægschokolade
Syltetøj
Samt kaffe, the og juice.

Lidt ekstra: Tebirkes kr. 12,- Kanelsnegl kr. 14,Opvask og service
Vask selv op i hånden - Gratis :)
Vi vasker op for jer. I skraber madrester af tallerknerne og sætter servicen i bakkerne.
18,- pr. person pr. måltid.

Alt mad bestilles og betales v. Iben – Minimum 2 uger før
tlf. 46 19 55 19 i tidsrummet kl. 9.00 – 16.00

