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Menuforslag       2021 

Dato: 
Inviteret til kl.  
Antal i alt: 
Antal voksen: 
Antal børn halv pris under 14 år: 
Antal børn under 4 år gratis: 
Borde runde eller alm.: 
Duge: 
Lys: 
Servietter: 
Blomster: 
Velkomstdrik: 
Dessertvin: 

Forret  
Der kan vælges 2 af nedenstående til 65 kr. 

• Varmrøget peberlaks på salatbund pyntet med rejer, tomat, 
 citron m/flutes og dressing   

• Kyllingesalat med karrydressing og sprødstegt bacon 
Hertil flutes og smør 

• Tarteletter med høns i asparges 

• Røget hellefisk på salatbund og med æble/rødløg dressing 

• Aspargessuppe m/flutes 
 

• Rejecocktail (portionsanrettet) – kan kun vælges alene 85 kr. 
 

  
Hovedret 

Der kan vælges 2 slags kød og 2 slags kartofler og 2 slags salat til 145 kr. 
Der kan vælges 3 slags kød og 2 slags kartofler og 2 slags salat til 155 kr. 
Flere end 2 slags salat + 10 kr. 
 

 

• Svinemørbrad svøbt med bacon eller krydderier 

• Kalve Cuvette 

• Kalve Striploin (filet) 

• Flæskesteg 

• Steg uden svær med krydderier  

• Hvidløgmarineret svinekam uden svær 

• Glaseret Skinke 

• Kyllingefilet med krydderier   

• Chilimarineret skinke 

• Honningmarineret skinke 
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• Kartofler: 
o Flødekartofler 
o Bagte kartofler m/smør 
o Pommes frites 
o Små kartofler med skræl og krydderier  
o Kartoffelbåde 
o Gratin de pommes de Terre Rolls 

 

• Sovs valgfri  
  

• Salatbar + dressing 

• Blandet salatfade med dressing og tzatziki 

• Dampede grøntsager 3 slags  

• Råstegte rodfrugter eller grøntsager 

• Tomatsalat med feta og basilikum 
Alternativt kan der vælges 1 af ovenstående slags kød 
og nedenstående 200 kr. 

• Oksemørbrad 
 
Dessert 

• Hjemmelavet is + frisk frugt 60 kr. 

• Frisk frugt med is i skiver 45 kr. 

• Citronfromage 45 kr. 

• Frisk frugt med vaniljecreme 45 kr. 

• Dessertbuffet: kagebord, rørt is og frisk frugt (min. 25 personer) 70 kr. 

• Kiks og ost + frugt og druer  60 kr. 

• Isvafler med tilbehør fra Is vogn fra Møllevangs Gårdbutik & Ismejeri 75 kr. 

• Isvafler med tilbehør uden vogn fra Møllevangs Gårdbutik & Ismejeri 70 kr. 
  

Kaffe 

• Kaffe 20 kr. 

• Kaffe med rutebil-lagkage eller gammeldags lagkage  50 kr. 

• Andre kager kan også leveres 

• Man kan godt selv levere kage til kaffen, mod betaling pr. person på 10 kr. 
 

(småkager eller chokolade må gerne medbringes eller kan bestilles) 
 
Natmad 

Der kan vælges 1 af nedenstående til  

• Røde pølser/hotdogs – Ristet pølser/hotdogs 50 kr. 

• Aspargessuppe 50 kr. 

• Smør-selv-bolle-buffet m/pålæg, varm leverpostej og ost 65 kr. 

• Pulled pork burger med salat og dressing og/eller coleslaw 55 kr. 
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Tapas menu 

 

• Tortillaruller med laks, spinat/ruccula og flødeost 

• Croissanter med rejer/høns 

• Varmrøget peberlaks med rejer og asparges - hertil dressing 

• Kylling vendt i creme fraiche/mayonnaise og karry med syltede rødløg på et hjertesalatblad 

• Anretning med diverse pølser (4 forskellige slags tapas pølse) 

• Pyntet fad med hamburgerryg og rullepølse 

• Varm leverpostej med champignon og bacon   

• Varme små frikadeller med rødbeder 

• Anretning med diverse oste (4 forskellige slags) og marmelade (figner, solbær)  

• Frugtfad (div. frugt) 

• Grøntsagsstænger (agurk gulerødder) 

• Forskelligt: pesto, oliven og dip 

• Flutes og brødchips 

• Rugbrød m/smør 

Pris 175 kr. 

 

 

 

• Tortillaruller med laks, spinat/ruccula og flødeost 

• Croissanter med rejer/høns 

• Varmrøget peberlaks med rejer og asparges  

• Kylling vendt i creme fraiche/mayonnaise og karry med syltede rødløg (små anretninger på 

hjertesalat) 

• Dadler med bacon 

• Anretning med diverse pølser (4 forskellige slags tapas pølse) 

• Varme små frikadeller med rødbeder 

• Kylling spyd 2 slags 

• Melonsalat 

• Anretning med diverse oste (4 forskellige slags) og 2 slags marmelade   

• Grøntsagsstænger (agurk gulerødder) 

• Forskelligt: pesto, oliven og dip - feta dip - tzatziki 

• Saltmandler 

• Flutes og brødchips 

• Rugbrød og flutes m/smør 

• Kiks 

• Frugtfad (div. frugt) 

Pris 195 kr. 
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Tapas 

 

• Tortillaruller med laks, spinat og flødeost 

• Croissanter med rejer/høns 

• Varmrøget lakssalat med rejer og asparges – hertil dressing 

• Kylling vendt i creme fraiche/mayonnaise og karry med syltede rødløg på et hjertesalatblad  

• Anretning med diverse tapas pølser (4 slags) 

• Anretning med diverse oste og marmelade (4 oste) 

• Frugtfad (div. frugt) 

• Grøntsagsstænger og dip 

• Forskelligt: pesto, oliven og dip 

• Flutes og brødchips og kiks m/smør 

 

Pris 155 kr. 

Sammensæt selv din tapas menu og få en pris. 
Hvis du ønsker noget som ikke er der, så kan vi også lave det   
 
 
Brunch: 

• Pris 175,00 kr.  

• Rugbrød, rundstykker og franskbrød med smør 

• Blødkogt æg 

• Ristet brunch pølser med røræg og bacon 

• Pålæg: hamburgerryg, rullepølse og tapas pølse 

• Yoghurt med mysli  

• Varmrøget peberlaks på salatbund pyntet m/tomat, citron m/salatskål, flutes og dressing 

Varm leverpostej med bacon og champignon   

• Hjemmelavede pandekager med ahorn sirup m.v. 

• 3 slags ost med druer  

• Blandet frisk frugt 

Kage: små snegle  
Kaffe/the og juice/vand 
Andre ønsker kan aftales 
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Serveringspersonale: 
For hver 25 personer skal der betales for et serveringspersonale til en timepris på 200 kr. 
pr. time. 
Fra 30 mim. før gæster kommer, til en time efter, at festen er slut 
 
Alle retter serveres som buffet. 
Andre ønsker til menu kan aftales. 
Festen holdes i Cafeteriet/Springsalen og hallen leverer maden: 
(Hvis festen holdes i cafeteria, så skal hallen altid levere maden og personale) 

• Der er plads til ca. 70/150 personer (cafeteria/springsal) 

• Sportscaféen lokaleleje er incl. i prisen i Sportscafeen  

• Springsal opkræves lokaleleje på 900.00 Kr. 

• Hvis den store hal ønskes benyttet til aktivitet, opkræves en leje 100 kr. pr. time  

• Borddækning, servietter, lys og blomster 35 kr. pr. person 

• Rengøring er incl. i prisen 
 

Man kan købe drikkevarerne af Hallen 
Vin pr. flaske 65,- kr. pr. flaske 
Øl 0,33 cl  10,- kr. pr. stk. 
Sodavand 0,25 cl.  10,- kr. pr stk. 
 
Man kan også selv medbringe sine drikkevarer, men skal så betale 10 pr. person  
Med venlig hilsen 
Sportscaféen Rødkærsbro Hallen 
Kurt Madsen 
Tlf. 20 33 50 73 


