Vi har forsøgt at sammensætte vores materiale så let overskueligt som
muligt, så du i ro og mag kan sammensætte din fest, som du ønsker.
Priserne er inklusiv betjening, opdækning med stearinlys, servietter samt
duge. Priserne er gældende for min. 40 couv.
Såfremt du har andre ønsker eller spørgsmål står vi naturligvis til
disposition. Vi bestræber os på, at gøre hver fest individuel.
Vi håber, at det kan friste og ser frem til at høre fra dig.

Receptionsbuffet
(min. 40 couv.)

Receptionsbuffet 1 (min. 40 couv.)
3 stk. fingersandwich med reje, skinke og æggemousse
1 stk. rødtungeroulade med laks
3 stk. små lune frikadeller
1 stk. melon med spegeskinke
1 stk. dansk mester med druer og radiser
1 stk. sarah Bernard kager

kr. 129,00

Receptionsbuffet 2 (min. 40 couv.)
3 stk. canapèer med røget laks, rejer og krebsemousse
3 stk. små lune frikadeller
1 stk. baconsvøbt svinemørbrad
1 stk. ost med druer og radiser
1 stk. mazerinkage med chokoladecreme

kr. 129,00

Receptionsbuffet 3 (min. 40 couv.)
1 stk. italiensk pølse med oliven på pind
1 stk. bruschetta med tomat, hvidløg og ost
1 stk. croissant med laksemousse
2 stk. kæmperejer på pind
1 stk. kalvefilet med artiskokhjerte
1 stk. gorgonzola med pære på pumpernikkel
1 stk. kransekage med chokolade

kr. 169,00

Receptionsbuffet 4 (min. 40 couv.)
2 stk. pestomarineret tigerrejer
2 stk. minisandwich med røget laks
1 stk. croissant med hønsesalat og bacon
1 stk. tortillarulle med krydret oksekød
2 stk. cocktailpølser svøbt i bacon
1 stk. porretærte
1 stk. dansk mester med druer og radiser
1 stk. marengskage med chokoladecreme

kr. 179,00

Tilkøb til menuen
Velkomstdrink
Kirr pris pr. glas
Cremant dÁlsace pris pr. glas
Champagne, Brut pris pr. glas

Kr.
Kr.
Kr.

44,00
58,00
72,00

Kr.

229,00

Kr.
Kr.

33,00
28,00

Raadhuskroen anbefaler – 3 varianter pris pr. glas
Andre vinmærker - aftales nærmere

Kr.

52,00

Kaffe og The pr. couv.

Kr.

32,00

Hjemmelavet kransekage eller petit four – 2 stk. pr. couv.

Kr.

35,00

Cognac eller likør pris pr. glas

Kr.

43,00

”Blød bar” – øl, vand og vin i 3 timer efter middagen pr. couv.

Kr.

180,00

”Fri bar” – øl, vand, vin og alm. spiritus i 3 timer efter middagen pr. couv.

Kr.

220,00

Blomsterdekorationer pr. stk.

Kr.

160,00

Kr.
Kr.

700,00
700,00

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

Drikkevarer
Øl
Sodavand

Dessertvin

Blomster i vaser efter nærmere aftale
Pris pr. arrangement uden natmad er baseret på 6 timer. Tillæg pr. time
Pris pr. arrangement med natmad er baseret på 8 timer. Tillæg pr. time

