Buﬀet pris
Sammensæt din buﬀet af

•
•
•
•

Bes�l maden og lokalet
�l din fest eller arrangement

1 �ng fra Fisk (1 - 4)
1 �ng fra Lune re�er (5 - 6)
3 �ng fra Kød (7 - 20)
2 slags kartoﬂer (22 - 24)

Dansk buﬀet

Drikkevarer ad libitum inklusiv
med vin, øl & vand i op �l 7 �mer

fra 375,00 kr. pr. kuvert
Pris ved selskab på min. 50 personer
og alt e�er specielle ønsker �l re�er.

Du bestemmer,
hvor meget du selv vil lave
- vi sørger for resten.
Se også vores menukort med

Ebberup Hallernes Cafeteria
Telefon: 2374 2878
mad@ebberuphallerne.dk

Vi leverer også mad �l
•
•
•
•

Private fester
Forsamlingshuse
Virksomheder
Selskaber i hallen

Festmenu
“Menu ud af huset”
Vælg frit imellem

• 1 forret
• 1 hoved
• 1 dessert
175,00 kr. pr. person

Tradi�onel dansk mad

Læs mere om vores fester og arrangementer på

www.ebberuphallerne.dk
Her kan du også se om vi har plads
samt bes�lle mad og lokale

Ebberup Hallerne | Skolevej 7, 5631 Ebberup
2374 2878 | CVR: 55460914

Intet mad fra bånd
- men med kærlighed og hånd

Buﬀet
Vælg imellem

Fisk

Kød
7.

Leverpostej med champignon & bacon

8.

Frikadeller med rødkål

9.

Medister med rødkål

Salat & kartoﬂer

10. Glaseret skinke
11. Italiensk farsbrød
12. Culo�e/Tyndsteg
13. Lammekølle med persille & hvidløg
14. Stegte kyllingelår
15. Barbecue ben
16. Mørbradbøf med bløde løg

1.

Hvide sild med karrysalat

2.

½ æg med rejer & kaviar

3.

Fiskeﬁllet med remoulade & citron

4.

Indbagt laks i bu�erdej
med cremefraiche, purløg & citron

eller champignon a la creme
17. Ribbensteg med ﬂæsk
18. Æggekage med ﬂæsk

21. Salatbar & dressing
22. Kartoﬀelsalat
23. Flødekartoﬂer
24. Paprikakartoﬂer

Desserter

19. Hakkebøf med løg & spejlæg
20. Oksebryst med peberrodssalat

Lune re�er

25. Skæreost, Brie & Rygeost
5.

Grøntsagstærte løg, porre eller blomkål

6.

Tartele�er med høns i asparges

Ebberup Hallernes Cafeteria | Skolevej 7 | 5631 Ebberup | 2374 2878 | mad@ebberuphallerne.dk

26. Friske frugter
27. Frugtsalat

Spørg os
hvis du har specielle ønsker

