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Forret:
• Koldrøget laks med rygeost, æble og boghvede
• Fjerkræsoufflé med urter, tomatmayo og syltet løg
• ”Onion Bhajii” med løg, kikærtemel, ramsløg og dip

Hovedret:
• Rosastegt kalvemørbrad med sort peber og timian
• Sprød svampe”kugle” med gl. knas 
• Støbt kartoffel med urter og løg
• Cremet estragonsauce
• Bagte selleri med røget mandel crunch og citronolie (lun)
• Grøn bønnesalat med hvidløgsolie, saltost og syltet løg
• Gulerodssalat med pære, grønkål og hytteost
• Vores økologiske surdejsbrød og dansk smør

Dessert:
• Æble/hybencrumble med økologisk vaniljefraiche
• Hj. lavet vaniljeparfait med mørk syltede valnødder 
• ”Blondie” – Lys chokoladebrownie med 

pistacie og citronskal

SÆSONMENU JANUAR/FEBRUAR/MARTS 2021
– 3 retter

Pris pr. person ved minimum 20 kuverter: 335 kr.

Til menuen hører vores økologiske surdejsbrød med
pisket smørskum, til både forret og hovedret.

Menuen leveres klar til servering på fade/skåle og enkelte portioneringer, dog kan 
der være elementer til selvanretning. Kødet til hovedretten skal selv trancheres.
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SÆSONMENU JANUAR/FEBRUAR/MARTS 2021
– Portioneret tapas

Kolde retter:
• Koldrøget laks med rygeost, æble og boghvede
• Fjerkræsoufflé med urter, tomatmayo og syltet løg
• Hummerslider med jomfruhummersalat, råsyltet jordskokke og bladspinat
• Lufttørret skinke med marineret frisee og røget mandel
• Hårdtristet økologisk gulerod med saltost, boghvede og kørvel

Lune retter:
• Ølbraiserede kalvekæber med stegte selleri og gulerødder
• Sprød svampe”kugle” med gl. knas 
• ”Onion Bhajii” med løg, kikærtemel, ramsløg og dip

Til sidst:
• Hj. lavet vaniljeparfait med mørk syltede valnødder 
• ”Blondie” – Lys chokoladebrownie med pistacie og citronskal
• Vesterhavsost med sød stikkelbær og maltkiks

Pris pr. person ved minimum 20 kuverter: 350 kr.

Til menuen hører vores økologiske surdejsbrød med
pisket smørskum, til hele menuen.

Alle retter er portionerede på fade, skåle og/eller bæredygtigt engangsemballage.
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Pris, levering og bestilling
– GÆLDENDE FOR ALLE MENUER

Bestilling, pris og betaling
• Bestilling på mail: kontakt@gastro-catering.dk
• Endelig antal kuverter oplyses senest 3 dage før arrangementets afholdelse.
• Ved bestilling under 20 kuverter tillægges 20 kr. pr. kuvert.
• Vi tilbyder ikke differentierede børnepriser.
• Vi sender faktura efter arrangementets afholdelse, alternativt kontant betaling. 

Vi accepterer også betaling via MobilePay og de fleste kreditkort, men her vil vi 
tillægge ca. 2% svarende til det gebyr vi bliver afregnet for benyttelse af disse 
betalingsmidler.

• Alle priser er inkl. moms.

Levering og returnering
• Levering i Viborg 100 kr. Levering uden for Viborg efter aftale.
• Som udgangspunkt leverer vi 30 min. inden spisning, med mindre andet er aftalt.
• Service og emballage returneres senest 2 hverdage efter arrangementets 

afholdelse.

Afbestillingspolitik
• Afbestilling op til 1 uge før: U/B.
• Afbestilling op til 6 dage før: 50% af arrangementets samlede omkostning.
• Afbestilling op til 1 dag før: 75% af arrangementets samlede omkostning.
• Afbestilling på dagen: 100% af arrangementets samlede omkostning.

Vi tager forbehold for udsolgte datoer og ændringer i menuen.
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