Brunchbuffet
(Min. 20 couv.)

Et mindre arrangement for Jer der ønsker et arrangement uden ulejligheden hjemme.
Varigheden på vores brunch er 4 timer (ex. 11.00-15.00)
Min. 20 couv.
Eventuel efterfølgende øl og vand afregnes efter forbrug.
Børn under 12 år er ½ pris
Børn under 2 år koster kr. 100,00 ved kuvertopdækning
Vor brunch priser er inkl. bordopdækning, husets blomsterdekorationer i årstidens
farver. Specielle farveønsker til duge og blomster kan efter aftale tilkøbes

Ønskes der chips, chokolade og slik kan dette tilkøbes for kr. 25,00 eller I kan selv
medbringe dette uden beregning.

Ekstra timer kan tilkøbes for kr. 350,00 pr. påbegyndt ½ time

Brunchbuffet 1
(Min. 20 couv.)

Scramble eggs
Bacon
Cocktailpølser
3 slags pølser/pålæg med tilbehør
Lun leverpostej med champignon
Ostefad med 3 slags oste
Pandekager med sirup
Mini wienerbrød
Morgenbrød, lyst- og groft brød samt rugbrød
Æble- og appelsinjuice
Kaffe og the ad libitum

Pris pr. couv. Kr. 181,00

Brunchbuffet 2
(Min. 20 couv.)

Scramble eggs
Bacon
Cocktailpølser og krydret brunchpølser
3 slags pølser/pålæg
Lun leverpostej med champignon
Røget laks med dildcreme
Pastasalat med pesto og kylling
Skinke/porretærte med grøn salat og dressing
Små lune frikadeller
Pandekager med sirup
Yougurt med akaciehonning og müsli
Mini wienerbrød
Morgenbrød, lyst- og groft brød samt rugbrød
Æble- og appelsinjuice
Kaffe og the ad libitum

Pris pr. couv. Kr. 224,00

Tilkøb til brunch
Champagne
Champagne, Victor Lejeune, Brut pris pr. flaske
Crémant dÁlsace, pris pr. flaske

Kr.
Kr.

525,00
359,00

Kr.

229,00

Øl
Sodavand
Bitter, Gl. dansk, Jägermeister mv.
Luksus bitter, Fernet Branca, Branca Menta, Underberg mv.

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

34,00
29,00
33,00
37,00

Pris pr. arrangement er baseret på 4 timer.
Tillæg derefter pr. påbegyndte ½ time

Kr.
Kr.

700,00
350,00

Kan bruges som enkeltstående champagne eller som orange blossom –
friskpresset juice med champagne

Vine
Raadhuskroen anbefaler – 2 varianter (rød og hvid) pris pr. flaske
Andre vinmærker - aftales nærmere

Drikkevarer

