Nytårsmenu

UD AF HUSET

•	Lakserose af Schous hjemmerøgede laks
pyntet med syltet bær
• Krebsehaler og rejer marineret i citrusolie
FORRET
med frisk kørvel og mild chilli
(Trio med
• 	Torske ballotine med friske urter pyntet med frisk
3 forretter)
dild og syltet rødløg hertil hummercreme og frisk
bagt brød samt smør

• Helstegt rødvinsmarineret oksemørbrad krydret
med frisk knust sort peber
• Kartoffeltårn af 2 slags kartoffel tilsmagt med
HOVEDRET friske krydderurter
• Vinterurter med honning, grovkornet sennep
og frisk timian
• spinatsoufflé med ricotta og skalotteløg
• Maderiasauce
• Sprød nøddebund med mascaponemousse
samt grønne æbler toppet med karamel
(Duo med 2 • Pandekage rullet med hvid chokoladecreme til
desserter)
smagt med lime toppet med bagte rabarber og
sprødt, pyntet med friske bær

DESSERT

”STEG SELV”

Pris pr. couvert
2-retter.................................................................................439,3-retter.................................................................................469,Kan afhentes fra 31/12 mellem kl. 10.00 og 15.30.
Stegeanvisning er vedlagt.

Ring for
åbningstider
Bøtøvej 8-10 · Marielyst
4873 Væggerløse · Slagter 5413 6271
www.schous-marielyst.dk
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UD AF HUSET

Julebuffeter

SCHOU’S JULEBUFFET 1 (min. 10 couverter)

·
·
·
·

Marinerede sild med løg og kapers
Hjemmelavet karrysalat
Æg og tomat
Fiskefilet m. hjemmelavet remoulade
og citron

·
·
·
·
·

Små frikadeller med rødkål og agurkesalat
Høns i asparges med tarteletter
Mørbradbøf med bløde løg og surt
2 slags ost anrettet med peberfrugt og druer
Eksklusiv brød og smør

Pris pr. couvert�����������������������������������������������������������kr. 179,-

SCHOU’S JULEBUFFET 2 (min. 10 couverter)

·
·
·
·

Marinerede sild med løg og kapers
Hjemmelavet karrysalat
Æg og tomat
Vælg mellem fersk røget laks ell.
gravad laks med slikasparges
· Fiskefilet med hjemmelavet remoulade
og citron

·
·
·
·
·

Ribbensteg (leveres i helt stykke - kan lunes)
Høns i asparges med tarteletter
Små frikaldeller med agurkesalat
2 slags ost anrettet med peberfrugt og druer
Eksklusiv brød og smør

SCHOU’S JULEBUFFET 4 (min. 10 couverter)

·
·
·
·
·

Marinerede sild med løg og kapers
Kryddersild med rødløg og kapers
Hjemmelavet karrysalat
Æg og tomat
Fiskefilet med hjemmelavet
remoulade og citron
· Juleskinke med grønlangkål,
brunede kartofler og sennep

· Vælg mellem fersk røget laks ell.
gravad laks med slikasparges
· Høns i asparges med tarteletter
· Mørbradbøf med bløde løg, bacon og surt
· Hjemmelavet ris á la mande
med kirsebærsauce
· 2 slags ost med druer og peberfrugt
· Eksklusiv brød og smør

Pris pr. couvert�����������������������������������������������������������kr. 235,SCHOU’S JULEBUFFET 5 (min. 10 couverter)

·
·
·
·
·

Marinerede sild med løg og kapers
Kryddersild med rødløg og kapers
Hjemmelavet karrysalat
Æg og tomat
Fiskefilet med hjemmelavet
remoulade og citron
· Vælg mellem fersk røget laks ell.
gravad laks med slikasparges
· Mørbradbøf a la creme med svampe
· Høns i asparges med tarteletter

· Juleskinke med grønlangkål,
brunede kartofler og sennep
· Lun andesteg med rødkål
· Ribbensteg (leveres i helt stykke - kan lunes)
· Små frikadeller med agurkesalat
· 2 slags ost med druer og peberfrugt
· Hjemmelavet Ris á la mande med
kirsebærsauce
· Eksklusiv brød og smør

Pris pr. couvert���������������������������������������������������������� kr. 315,-

Pris pr. couvert�����������������������������������������������������������kr. 195,EKSTRA TILBEHØR:
SCHOU’S JULEBUFFET 3 (min. 10 couverter)

·
·
·
·
·

Marinerede sild med løg og kapers
Kryddersild med rødløg og kapers
Hjemmelavet karrysalat
Æg og tomat
Fiskefilet med hjemmelavet remoulade
og citron
· Små frikadeller med agurkesalat
· Ribbensteg (leveres i helt stykke - kan lunes)

· Juleskinke med grønlangkål,
brunede kartofler og sennep
· Mørbradbøf med bløde løg, bacon og surt
· Høns i asparges med tarteletter
· 2 slags ost med druer og peberfrugt
· Eksklusiv brød og smør

Pris pr. couvert�����������������������������������������������������������kr. 225,-

25. + 26. december
kan der kun bestilles
julebuffet nr. 1 - 5.
Forbehold for trykfejl
og udsolgte varer.

Stegt and med rødkål.. .................................... kr. 49,Ål med røræg og purløg.. ................................ kr. 69,Gravad laks med slikasparges......................... kr. 35,Mørbradbøf med bløde løg............................ kr. 30,Mørbradbøf a’la creme med svampe.............. kr. 40,Medister og grønlangkål. . ............................... kr. 35,Skinke og grønlangkål.................................... kr. 39,Sylte. . ............................................................... kr. 25,Ris á la mande med kirsebærsauce................. kr. 35,Frikadeller.. ...................................................... kr. 18,Høns i asparges med tarteletter. . .................... kr. 39,Brød, smør, fedt og kiks................................... kr. 17,-

