MINDESTUND 2018
Vi tilbyder at være behjælpelige med arrangementet efter begravelsen eller bisættelsen.
Nedenfor har vi skitseret nogle forslag til hvad der kan serveres i vores hyggelige
omgivelser.
Måtte I have andre ønsker, kan det naturligvis også lade sig gøre.
Der vil blive dækket op i vores restauranter med lys og blomst i vase. Det aftalte antal
personer kan opskrives – ring fra kirken og opgiv det antal personer i bliver.
Priserne er pr. person.
Kontakt os på 56 50 68 00 for mere information og aftale.
Arrangementet kan også aftales direkte med bedemanden.
Mindestund:
Snitter, 3 slags

Kr. 90, -

1 stk. hjemmebagt bolle med smør, ost og marmelade

Kr. 35, -

Hjemmebagt kringle

Kr. 30, -

Hjemmelavet lagkage

Kr. 40, -

Hjemmelavet chokoladebrud

Kr. 25, -

Småkager

Kr. 16, -

Kransekage, pr. stk.

Kr. 35, -

Kaffe/te

Kr. 28, -

Øl pr. stk.

Kr. 35, -

Vand pr. stk.

Kr. 25, -

Vine pr. 1/1 fl. fra

Kr. 220, -
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Arrangement 1:
2 slags sandwich med lækkert fyld
Nybagt kringle
Kaffe/the
Kr. 130,- pr. person
✴
Arrangement 2:
3 klassiske snitter med pålæg
Hasselnøddetærte med årstidens frugter
Kaffe/the
Kr. 150,- pr. person
✴
Arrangement 3:
Charcuteri specialiteter med aioli, oliven og semi dried tomater
Gulerodskage
3 slags gårdoste med chutney og nødder
Kaffe/the
Kr. 195,- pr. person
✴
Arrangement 4:
Hjemmerøget laks med purløgscreme
1 lun ret: Frikadeller med kartoffelsalat eller tarteletter med høns i asparges
(Kan også være en anden favoritret i samme stil, I er meget velkomne til at spørge
køkkenchefen)
Tærte med sæsonens frugt og vaniljecreme
Friskskåret frugt
Kaffe/the
Kr. 225,- pr. person
Ovennævnte menuer er forslag
og vi sammensætter naturligvis gerne en anden menu, hvis det ønskes.
(Arrangementerne er 3-timers arrangementer og tillægges
en lokaleleje på kr. 1000,- for eget lokale samt opdækning.)
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