
Fest menukort

Intet mad fra bånd
- men med kærlighed og hånd

Tradi� onel dansk mad

2017
Ebberup Hallerne | Skolevej 7, 5631 Ebberup

2374 2878 | CVR: 55460914 

Ebberup Hallernes Cafeteria
Telefon: 2374 2878

mad@ebberuphallerne.dk

• Private fester
• Forsamlingshuse
• Virksomheder
• Selskaber i hallen

Vi leverer mad � l

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

Læs mere om vores fester, arrangementer
samt a� es� llingsregler på

www.ebberuphallerne.dk
Her kan du også se om vi har plads

samt bes� lle mad og lokale 

Dansk buff et
Se også vores menukort med

Natmad
45,00 kr. pr. person

1. Klar suppe med boller
 & fl ütes/kuvertbrød
2. Aspargessuppe med kødboller
 & fl ütes/kuverbrød
3. Frikadeller med kold kartoff elsalat
4. Biksemad med spejlæg 
5. Bu� erdejsreder med høns i asparges
6. Pølsebord med brød & smør
7. 3 sni� er & ½ franskbrød med ost
8. Forloren Skildpadde med ½ æg
 & fl ütes/brydeboller

Du bestemmer,
hvor meget du selv vil lave

- vi sørger for resten.



“Menu ud af huset”
Vælg frit imellem

• 1 Forret
• 1 Hovedret
• 1 Dessert

175,00 kr. pr. person

Dessert

1. ½ ananas med hjemmelavet  pernod is
 & fl ødeskum
2. Is med friske frugter & fl ødeskum
3. Forskellige fromager
4. Fløderand
5. Oste bord med frugtsalat, brød & smør

Spørg os
hvis du har specielle ønsker

Pris ved selskab på min. 50 personer
og alt e� er specielle ønsker � l re� er.

Menu pris

fra 375,00 kr. pr. kuvert

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

Hovedret
1. Hamburgerryg med grøntsager,
 hvide kartofl er, hvid sauce & smørsauce
2. Kalvesteg med grøntsager,
 hvide kartofl er & brun sauce
3. Gammeldags oksesteg med ty� ebær, asier,
 glasseret perleløb, ristede champignon,
 hvide kartofl er  & brun fl ødesauce
4. Kalvesteg stegt som vildt
 med brunede kartofl er, hvide kartofl er,
 ½ æble med gelé, asier, ty� ebær,
 fuglerede med Waldorfsalat & fl ødesauce 
5. Krondyrkølle stegt som vildt
 med vildt � lbehør
6. Svinekam stegt som vildt
 med vildt � lbehør
7. Flæskesteg med brunede kartofl er,
 hvide kartofl er, franske kartofl er,
 aiser, rødkål & fl ødesauce

Tradi� onel dansk menu

1. Skalle/Tartelleter med høns i asparges
 eller champignon
2. Rejecocktail med fl utes & dressing
3. Indbagt laks i bu� erdej
 med cremefraiche, purløg & citron
4. Klar suppe med boller
 & fl ütes/kuvertbrød
5. Aspargessuppe med kødboller
 & fl ütes/kuvertbrød
6. Ananasring med hønsesalat & fl ütes
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Skalle/Tartelleter

Forret

3 re� ers menu


