NYTÅRSMENU 2018
UD AF HUSET

4-RETTERS NYTÅRS MENU – UD AF HUSET
Vi vil gerne gøre nytåret 2018 nemt, men i særdeleshed lækkert for jer. Derfor har vi
sammensat en ”ud af huset” nytårsmenu, som giver anledning til mindre tid i køkkenet, og
mere tid til hygge med venner og familie, uden kompromis med glæden ved smagen af en
festlig nytårsfejring. Menuen pakkes i simpel engangsemballage, og der medfølger en udførlig
vejledning til tilberedning og anretning. Du skal blot sørge for adgang til køl, ovn og komfur,
service til anretning/spisning, et festligt nytårsbord og ikke mindst et godt selskab.

MENUEN
FORRET:

Salat af citrusmarinerede rømørejer og letrøget torsk i sprød filokurv
med intens tomatmayo, saltet agurk og syltet gulerod
HOVEDRET

Medaljon af oksehøjreb og sprød pommes duchesse
med bagt græskar og kraftig Madagaskarpeber sauce.
Hertil vinterkål med tranebær vendt i honning- og sennepsvinaigrette
DESSERT

Panna cotta med champagne, mango coulis og krystalliseret hvid chokolade
samt lyse og mørke trøffelkugler med guldstøv
NATMAD

Løgsuppe med ostecrouton
Pris 399,- pr. kuvert min. 4 kuverter pr. bestilling

Tilkøb
Erstat hovedretskød med verdens bedste bøf (LÆS MERE) +150 pr. kuvert
3 slags ost med garniture 55,- pr. kuvert ekskl. brød
Praktisk
Menuen skal bestilles og betales på forhånd senest 22. dec. 2018. Udlevering af menuen sker
mellem kl. 14.00 og 16.00 d. 31.12.2018. Du får præcis tid for afhentning i din endelige
bekræftelse fra os. Afhentning er på Druen & Bønnen, Vestergade 15, 5000 Odense C.
Nærliggende parkering er på Asylgade.
Det er ikke muligt at lave ændringer i Nytårsmenuen.
Bestilling foretages på mail:
Mailen navngives: Nytårsmenu 2018 (antal) kuverter
Kopierer følgende formular ind i mail og udfyld din bestilling:
(kopier)
Navn:
Telefonnr.:
Antal kuverter (min. 4):
Tilkøb ost – Antal kuverter:
Erstat hovedretskød med verdens bedste bøf – Antal kuverter:
Andre bemærkninger:
(stop kopiering)
Når mailen er modtaget hos os fremsendes en faktura. Når betalingen er modtaget
fremsendes en endelig bekræftelse med specifikt afhentningstidspunkt.
Vejledning til tilberedning og anretning: Under udarbejdelse
Start din mail her: BESTIL NYTÅRSMENU
Med forbehold for faktorer som kan have indflydelse på menuens indhold.

