BRUNCH SELSKAB
Ønsker du at samle venner og familie til en hjemmelavet, lækker brunch kan vi tilbyde dette til både
store og små forsamlinger.

SAMMENSÆT SELV MENUEN MED 7 TING FRA VORES BRUNCH
Serveres på fade og fyldes selvfølgelig op løbende til I ikke kan mere (min. 8 personer).

Per kuvert: 139,-

BRUNCH BUFFET
Bestående af: ostefad (5 forskellige oste), pålægsfad (5 slags), frugtfad, røræg, italienske
brunchpølser,sprød bacon, og lune pandekager med sirup. Hertil friskbagte boller
og rugbrød med smør (minimum 20 personer).				
Per kuvert: 169,Fri kaffe, te og juice ad libitum.						

Per kuvert: 49,-

Du kan også sammensætte en menu efter eget ønske i samarbejde med kokken.

BARNEDÅB/NAVNEFEST
Gennem tiderne har vi holdt mange barnedåbe på caféen, og ønskerne for denne dag
kan variere meget, det der er vigtigt for os er at I får nøjagtig den dag i ønsker.
Herunder har vi listet nogle forslag op, men lever de ikke helt op til forventningerne
så ring eller send en mail, og så finder vi sammen en løsning som imødekommer
jeres ønsker for denne dag.
- Sammensæt selv menuen med 7 ting fra vores brunch. Serveres på fade og fyldes
selvfølgelig op løbende til I ikke kan mere. (minimum 8 personer).			
Hertil serveres fri kaffe, te og juice ad libitum til en kuvertpris på 49,- Få en brunch buffet bestående af: ostefad (5 forskellige oste), pålægsfad (5 slags),
frugtfad, røræg, italienske brunchpølser, sprød bacon, og lune pandekager med sirup.
Hertil friskbagte boller og rugbrød med smør. (minimum 20 personer).
Hertil serveres fri kaffe, te og juice ad libitum til en kuvertpris på 49,-.
- Frokostanretning: fade med halve sandwiches i hjemmebagt brød med valgfrit pålæg
(minimum 20 personer). 				
- Vi tilbyder også køb af kage til anledningen.

Per kurvert: 139,-

Per kuvert: 169,-

Per kuvert: 99,-

AFTENSELSKABER
Der kan være mange anledninger til at holde en fest eller et selskab, og det kræver derfor vidt forskellige
menuer.
Vi tilbyder alt fra burger, buffeter til 3-retters menu, så gør dig nogle tanker om hvad I ønsker til netop
jeres selskab, og så kan vi sammen finde frem til den helt rigtige menu.
- Aftenbuffet fra 149,- per kuvert
- 3-retters menu fra 259,- per kuvert

ÅRETS JULEFROKOST
Hold din julefrokost hos os, og vi vil sørge for et veltilberedt måltid, alt i drikkevarer og
fest til den lyse morgen. Vi har sammensat en traditionel julemenu, som serveres af fem omgange.
1. servering: Marineret sild med hjemmelavet karrysalat, og æg og rejer med stenbidderrogn.
2. servering: Tarteletter med hjemmelavet høns i asparges.
3. servering: Lun hjemmelavet leverpostej med ristede svampe og sprød bacon.
4. servering: Ribbensteg med hjemmelavet rødkål og kartoffelsalat.
5. servering: Risalamande med kirsebærsauce.
											
Per kuvert: 229,Tilkøb:
- Fiskefilet med remoulade: 30,- Hjemmelavede frikadeller: 30,- Brun sauce med kartofler: 39,Drikkevarer:
- Gløgg: 20,- per person.
- Brøndumsnaps: 300,- per flaske (skal forudbestilles).
- Linie Akvavit: 400,- per flaske (skal forudbestilles).
- Fustage øl (25 liter): 1500,- Spiritus (hel flaske) inkl. en kande sodavand: fra 450,Sidder du med andre ønsker for jeres arrangement, så send en mail og lad os finde en
tilfredsstillende løsning: info@cafechino.dk.

