
Bemærk venligst:  
Det er muligt at håndtere alle former for ”almindelige” allergener uden nogen form for tillæg.  
Herunder ligger allergener eller kosthensyn så som: Vegetarer, veganere, diabetikere,  
laktoseintolerante, glutenallergikere, fisk og skaldyrsallergikere. Til gæster med ”andre former”  

for allergener, vil der skulle udarbejdes et specielt tilbud, da vi ikke producerer disse i eget hus. 

Stående buffet 
Jan-dec 2022 

6 stk. betegnes som en let frokost 
8 stk. betegnes som et mættende måltid 
8 stk. + en slider betegnes som et godt og mættende aftenmålstid 

Stående buffet – basic 

Pr. pers. DKK 275 

Pr. stk. pr. pers. DKK 35 

Pr. stk. pr. pers. DKK 39 

Pr. stk. pr. pers. DKK 35 

Ristede kammuslinger med kold hollandaise, sukkerærter og ristede 
hasselnødder 

Friteret brandade med saltet torsk og hvidløg. Hertil ærtepure, syltede mini 

rødløg og ærtespire 

Dampet øko Gyoza med Tamarin/Mandarin glaze, asiatisk syltet grønt og 

wasabi/sesam 

Svampetærte med ristede østershatte og trøffel, toppet med Kirks frisk 

gedeost og syltede svampe 

DGI’s Gazpacho på stegte tomater, agurk, blegselleri, grillet brød og aioli 

Teriyaki kylling på spyd med ”sticky rice”, kokoschips og grov mangosalsa 

med frisk chili  

Tilkøbsretter til stående buffet 

Rødbede Borani med græsk feta, ristede græskarkerner, grøn olie og karse  

Minivaffel med unika creme fraiche, ørredrogn, sprødt kyllingeskind, rødløg og 

purløg 

Marineret Pulpo/Blæksprutte på polenta, med persilleemulsion og ristet 

pancetta 

Fransk løgtærte med gedeost, friske figner og dadelsirup 

Kylling DK (kyllingelår med rabarberkompot og agurkesalat) 

Tilkøb – sæsonens slider 

”Krebs Dog” cremet krebsesalat med grønne æbler, syltede rødløg og karse. 
BBQ-pulled pork og coleslaw med et strejf af spidskommen 
Sprængt kalvebryst med estragonmayo og Choucroute 
Cheeseburger med cheddar, aioli, tomat og pickles   

Tilkøb – ost 

Rav-ost fra Thyborøn med abrikos- og chilimarmelade 
Den Hvide Dame fra Arla Unika med valnødder i balsamicosirup 
12 mdr. Comté med kvædekompot 

Tilkøb - sødt 

Vegansk chokolademousse med appelsin i variation 

Pecan pie med tørrede tranebær og pisket creme fraiche 

Lemon pie med brændt og sprød marengs. Drysset med rå lakrids 

Årstidens trifli 

Pr. stk. pr. pers. DKK 35 




