
 
 

Diner Transportabel tilbud 
MARTS - MAJ 

 
Bagt hvidfisk og Nordsørejer med fennikelsalat, citronmayo og urter 

* 

Unghane terrin, dijonmayo, grillet artiskok og sprød malt 
* 

Langtidsstegt kalveculotte, bagte jordskokker og karamelliserede løg og timian 
* 

Stegt nakkefilet med svampe frikassé og nye grøntsager 
* 

Stegte kartofler med honning, rosmarin og peber 
* 

Salat af spidskål med sennepsmayo, bacon, kinoa og camté 
* 

Vaniljecreme med rabarberpuré, mandelcrunch og hvid chokolade 
* 

Friskbagt brød fra Vendias bageri, samt smør med havsalt 

 
250,- pr. kuvert 

 
Flere lækkerier (tilvalg) 

Nordsørejer med dildmayo romainesalat og æg 30,- 
Røget laks med rygeost, saltede agurker og radiser 35,- 

Røget dyrekølle med kålsalat og nødder 30,- 
Røgede saltsild og sommersalat med radiser 25,- 

Salat med andebryst og syltede grønsager 30.- 
Lun postej med and, sherry og drueagurker 25,- 

Vendias hønsesalat med bacon og champignons 25,-  
Langtidsstegt oksemørbrad med kalvesky og krydderurtestegte kartofler 75,-  

Braiseret kalveskank med vildtflødesauce, søde ribs og surt 55,- 
Brie de Meaux med sveske-valnødde kompot og oliven 25,-  

Europæiske gårdoste med behørig garniture 35,- 
Natmad biksemad med klassisk tilbehør 35,- 

Natmad pr. kuvert fra 50,-  

 
Fra konditoriet 

Glaseret butterdej med bærkompot og vaniljecreme 25,-  
Chokolademousse med bærcreme 30,-  

Chokolade brownie med karamelcreme og syltede bær 35,-  
Kransekage (nøddehorn) 1 stk. 20,-  

Hjemmelavede chokolader (perfekt til kaffen) 3 stk 25,-  
 

Fra bryggeriet 
Flaskeøl flere varianter 50 cl. pr. fl. 30,- 

Der er også̊ mulighed for leje af fadølsanlæg - ring og hør nærmere  

 
(Minimum 20 kuverter kan dog leveres ned til 10 kuverter med tillæg på 25,- pr. kuvert). Buffeten er en standard buffet, hvor der er mulighed 

for at tilvælge en række lækkerier. Det er dog ikke muligt at bytte retter ud fra standardbuffeten. De enkelte priser er pr. 
kuvert. Denne buffet tilbydes kun ud af huset. Der lægges kr. 1000,- i depositum for service, der tilbageføres ved returnering af servicen. 


