ET TREKLØVER

l)p#&JttlølrpÆp~t

Tt1Æø#tøm Ølt/WølrpÆp~t; -pris

Marineret sild med løg og kapers,

k~1IIt

Hjemmelavet

karrysalat.
Brød og smør

kr.

15,-

Røde sild med æg og kapers

kr.

12,-

Stegte sild med marineret
løg og æbler.

h~

Karry sild med 1/2 æg

h~

Æg og tomat

h~

Æg og rejer

h~

Røget laks med asparges

h~

Gravad laks med sennepsdressing

h~

Røget ål med røræg

h~

Roastbeef med pickles

h~

,cbr~

Sylte med sennep og rødbeder

h~

1. Rejecocktail med dressing og flute

Oksebryst med peberrod

h~

2. Snitte med røget laks, røræg og asparges

Flæskesteg med rødkål

h~

~H'~
1. Andesteg med æbler og svesker, hvide

f!mWt"t

Fiskefilet med remoulade
Hjemmelavet

og citron,

rullepølse med sky og løg

Ribbenssteg med rødkåL
Butterdejsskalle

med høns i asparges.

Brie ost med peberfrugt og vindruer.

FESTMFNUER,

kr.

Pris pr. person

ANRETNINGER

79,-

RECEPTIONER

Min. 12 kuverter ved levering.
lvIindre kan afhentes. Memlenleveres

kold

?~~r~J~

og brunede kartofler, rødkål og sky sauce

2. Hamburgerryg

63130880

med grøntiangkål,

PENSIONISTER

Af MAD TIL

3. Juleskinke med grøntlangkål.

I M,ElrE END 15 ÅR

hvide og

brunede kartofler samt appelsin salat
'J)M~H't
1. Ris a la mande med kirsebærsauce

2. Chokoladekage

kr.

15,-

kr.

15,-

Andesteg med æbler / svesker
og rødkål

kr.

25,-

Juleskinke med grøntlangkål

kr.

18,-

Leverpostej med
bacon og champignon

kr.

18,-

Blodpølse med æblemos og sirup

kr.

15,-

Ris a la mande med kirsebærsauce

kr.

15,-

Nøddekage

kr.

20,-

Julernedister

med rødkål

Hamburgerryg

hvide og brunede kartofler
UDBRINGNING

pr. person

med creme fraiche og frugt

med grøntiangkål

/!I1Ptt/wI
1. Aspargessuppe

66166544

med kødboller og flute

'J)M~N't

2. Frikadeller med kold kartoffelsaJat
SMØRREBRØD'

I'ESTER

KANTlNEORIFT
H0JSTRUPVEJ

65 ' 5200

WWW,WALTHERSDINNEILDK

ODENSE

V

3 RETTER

-pris pr. person

kr.

125,-

4 RETTER

-pris pr. person

kr. 145,-

med frugtkompot

Æbletærte med creme fraiche

Kr. 20,-

