DANSKE JUL PLATTER

0418 145 45
En Skåning och
en Dansk

Klassiske Köbenhavner
Nr.1
Sill /lög & kapris
Rödspätte file remoulade & citron
Hemmagjorda Danske frikadeller
inlagd gurka och potatissalad
Dansk fläskstek hemmagjord
Platter
inlagd gurka och rödkål
Beställning minst
Brie Ost vindruvor/ parika
2 dagar innan
150:kan ändras tiil Buffe,

dock till minst 10. personer

ink: Bröd och smör
Nr.2
Sill /lög & kapris
Rödspätte file remoulade & citron
Hemmagjorda Danske frikadeller
inlagd gurka och potatissalad
Hönssallad sparris
Dansk fläskstek hemmagjord
inlagd gurka och rödkål
Leverpastej Bacon Champinjoner
Brie Ost vindruvor/ parika
220:-

Nr.4
Ägg och Räkor med kaviar
Varmröt Lax med sås verte
Fläskfile med champingnon à la creme
Berberi anka *
Dansk hönssallad med ananas
Danske frikadeller med inlagd gurka
Fransk brie med druvor
255:Nr.5
Skagenröra med kaviar
Kallrökt lax med rör ägg
Dansk fiskfile med räkor/ kaviar
Frikadeller inlagd gurka potatissallad
Berberi anka *
Rostbiff på rygbiff med remoulade och
frityrstekta lög ringe
Brie ost med glaserad med dadler
255:-

Nr.3 - 5 platte
Kryddsill rå lök kapris
Dansk fiskfile med remolade
Danske fläskstek hemmagjord
rödkål inlagd gurka
Julskinka, prinkorv
och brunkål
Fransk brie med druvor
180:Nr.3 - 7 platte
Ägg och Räkor/kaviar
Gravad Lax med hovmästaresås
Kryddsill rå lök kapris
Dansk fiskfile med remolade
Danske fläskstek hemmagjord
rödkål inlagd gurka
Julskinka, prinkorv
och brunkål
Fransk brie med druvor
240:Nr.6
Stekt strömming med rå lök
Fiskfile med räkor och kaviar
Varmrökt lax med sås verte
Berberi anka *
Hemmagjort leverpastej
med bacon / champinoner
Dansk fläskstek / hemmagjort
inlagd gurka / rödkål
3. sorters Ost / vindruvor/ kex
255:Berberi rimmat anka *
Ankbröst eller Anklår

Nr.7
Curry sill med lög och kapris
Rökt lax med sparris och dill
Dampet och stekt Fiskfile
Berberi anka *
Fläskfile med Curry creme och bacon
Rostbiff på ryggbiff med mjuka lök
Gorgonzola ost
Med rödlök och ägggula
265:-

