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Nytårsmenu 2021 
Vendia Take Away 

 

Til nytårsaften har vi sammensat en elegant gallamenu, som vi sælger ”ud af huset” til min. 2 personer. Alle retterne er klargjort af 
vore kokke og kræver kun ganske lidt tilberedning hjemme i køkkenet, udførlig vejledning følger med. Der kan tilkøbes en vinmenu 
som skræddersyet til menuen. Der er også mulighed for at tilkøbe andre lækkerier, som er med til at fuldende den perfekte aften. 

 
Snacks 

Persilleflager med persillestøv – Sprødt trøffelbrød med trøffelmayonnaise – Maltflager med havgus – Tørret grisefilet 
– Urtecreme 

 
Forret 

Bagt torsk med skaldyrssuppe, hummerhaler, syltede jordskokker og jordskokkechips 

 
Mellemret 

Andeterrine med syltede, kartofler og svampe, karl johan mayo, ristede brioche 

 
Hovedret 

Bøf af dansk oksemørbrad med svampe puré i butterdej, grov kartoffelgratin, bagte løg og rødvinssauce 

 
Dessert 

Citrontærte med hvid chokolade, marengs og citronsorbet 

 
4 retter inkl. velkomstsnacks og brød 

395,- 
 

(BESTIL SENEST D. 29-12-2021 – først til mølle!) 
Husk at informerer afhentningstidspunkt. Maden kan afhentes på følgende tidspunkter:  

11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 
 

 
Tilkøb 

Østers pr. stk. 25,- 
Caviar pr. 30 g. 400,- 
Caviar pr. 50 g. 550,- 

Kransekage ”lille nøddehorn” pr. stk. 20,- 
Hjemmelavede chokolader 3 stk. 30,- 

Hjemmelavede flødeboller pr. stk. 25,- 
Udvalg af europæiske gårdoste pr. pers. 65,- 

Natmad – lille udvalg af europæiske pølser og oste med lækkert tilbehør pr. person 85,- 
Husk at bestille øl til festen i vores 2 l. flasker. Flasken koster 80,- en opfyldning af 2 l. valgfri øl 120,- 

Vendia flaskeøl pr. stk. 35,- 
 

Vinmenu 
Til snacks: Champagne Lancelot Royer Cuveé de Reserve R.R., AOP 250,-  

Til torsk: 2020 Tormaresca Chardonnay Classic, IGT, Tomaresca, Italien 100,- 
Til andeterrine: 2019 Barbera d'Alba, D.O.C., Ciabot Camerano, Marcarini, Piemonte italien 150,- 

Til mørbrad: 2016 Jean-Pierre Moueix Médoc, AOP, Ets. Jean-Pierre Moueix, Bordeaux, Frankrig 100,- 
Til citrontærte: 2018 Rieslaner, Auslese, Bassermann Jordan, Pfalz, Tyskland 120,- 


