Konfirmation 2019 - all inkl.
Velkomstdrink:
• Økologiske Moscato D’Asti (Italien)
• Caprasia Cava (Spanien)
• Alkoholfrit ungdomsvenligt alternativ
Forret – vælg imellem:
• 1 stor lækker tartelet med Gothenborg-fjerkræ, friske asparges og fjerkræbacon
• Tapastallerken med udvalg af Gothenborg specialiteter
• Røget kalkunbryst med melon og urtedressing
• Andebryst med tranebær og pistacienødder
• Tomat bruschetta
Hovedretsbuffet:
• Krydret, helstegt og farseret Gothenborg kalkun
• Gothenborgs langtidsstegte Skovkylling
• 2 spændende salater – vælg imellem:
o Squashsalat med pesto & mozzarella
o Rød spidskål med druer og krydret brændte mandler
o Kornsalat med spelt- og kamut kerner, gulerødder og urter
o Grøn salat med spæde salater, friske bær og mormordressing
• Små ovnstegte kartofler vendt i smør og persille
• Sauce
• Friskbagte Gothenborg-flutes og gårdens smør
Mulighed for tilkøb af ekstra kød til buffet (fx kalv, lam)
Mulighed for tilkøb af ekstra salater
Dessertbuffet med kaffe & the – vælg mellem:
• Gothenborgs chokoladekage med chokocreme, her hindbærflødeis
• Nøddetærte med friske bær, limecreme & vanilje flødeis
• Créme Brulée m/råsyltet ananas og knas
• Chokoladefontane, frisk frugt, variation af is & sprødt

50,-/kuvert
25,-/kuvert

Gå-hjem-mad – vælg mellem:
• Kold kartoffelsalat med fjerkrædeller
• Byg-selv-burger med pulled turkey
• Grønsagssuppe med friskbagte flutes
Pris pr. person
Børnepris (2-10 år)

699,499,-

Prisen er inkl. borddækning, lys og enkle blomster, samt flagallé – har I særlige ønsker til servietter
og blomster, må I meget gerne selv medbringe og være med til at dække bord.
Drikkevarer – serveres på buffet ad libitum (øl, sodavand, vin, samt 1 glas dessertvin) i 7 timer –
f.eks. fra kl. 12.30 – 19.30, herefter afregnes drikkevarer pr. stk. Vi skænker naturligvis vin til at
starte med, og vi kan herefter aftale, hvad I ønsker i løbet af dagen.
Lokaleleje efter lukketid (efter kl. 02.00 for aftenselskaber og kl. 19.30 på dagsselskaber) koster
750,- pr. påbegyndte halve time.
Drikkevarepriser efter 7 timer med ad libitum
• Økologiske sodavand
• Økologiske øl
• Økologiske vin

32,-/stk.
34,-/stk.
250,-/flaske

