Navn: _________________________
Telefon: ___________
Dato: __________________
Antal personer:_____

Mad ud af huset
Her I dette lille hæfte er der præsenteret nogle af de muligheder for
festmenuer eller lettere anretninger, som delikatessen tilbyder.
Har De andre ønsker kan De altid kontakte personalet i delikatessedelikatesse
afdelingen, som vil hjælpe Dem med at sammensætte den helt rigtige menu
til den rette pris.

Alt bedes bestilt 8 dage i forvejen, tak
Alle priser er pr. kuvert.

Ta´ 2 kødretter og
4 tilbehør for kun
Ekstra kødret 25,00 pr. cou.
Ekstra tilbehør 15,00 pr cou.

Min 10 personer
pr. cou. kun

139,-

Kødretter
__ Baconsvøbt kyllingebryst
__ Marineret spareribs
__ Tyndstegsfilet
__ Baconsvøbt kalkunroulade m. fyld af pesto, babyspinat og semidried tomater.
__ Whisky marineret svinefilet
__ Kalvecuvette
__ Rødvinsmarineret svinemørbrad
__ Mini frikadeller

Tilbehør
__ Pestoflødekartofler
__ Traditionelle flødekartofler
__ Halve bagte kartofler med rosmarin/hvidløgsmarinade
__ Hjemmelavet kartoffelsalat
__ Thaimarineret pastasalat m. broccoli og bacon
__ Broccolisalat
__ Coleslaw
__ Tzatiki
__ Pasta pesto
__ Sydlandsk inspireret pastasalat
__Græsk salat
__ Blandet grøn salat
__ Melonsalat m. solsikkekerner og rødløg
__ Små ovnbagte kartofler, evt. m. krydderurter, sesam eller nødder
__ Bønnesalat
Praktiske oplysninger
Husk at bestille i god tid minimum 8 dage før. Skal du holde fest eller julefrokost og har
bestemte ønsker til maden, så kom ind og tal med os. Ud over de ting der er nævnt i denne folder
har vi et stort udvalg i middagsretter og specialiteter.
Med venlig hilsen MENY Himmelev, tlf.: 46 36 42 33
Husk til god mad hører god vin og øl
Køb alt vin og øl i MENY, vi tager alle uåbnede flasker retur mod forevisning af bon, husk at tal
med vindisponenten.

Forretter
__ Carpaccio med ristet pinjekerner, friskhøvlet parmesan samt olie pr. cou. 55,00
__ Hvidløgsmarinerede tigerrejer på spyd på bund af snittet salat

pr. cou. 55,00

__ Dampet laks med sauce verte

pr. cou. 40,00

__ Serranoskinke med melon og asparges

pr. cou. 40,00

Desserter
__ Æbledessert marineret æbler med kanel og mandler

pr. cou. 25,00

__ Frugtsalat, hjemmelavet

pr. cou. 25,00

__ Ostetallerken med 3 slags oste

pr. cou. 25,00

__ Brownie med hindbærpuré

pr. cou. 25,00

__ Hvid chokolade mousse med frisk frugt

pr. cou. 25,00

Gode husmandsretter
__ Gammeldags oksesteg med hvide kartofler, skysauce,
tyttebærsyltetøj og hjemmelavet Waldorfsalat

pr. cou. 75,00

__ Glaseret skinke med flødekartofler, grøn salat og flutes

pr. cou. 70,00

__ Himmelevgryde af svinemørbrad, champignoner, tomat og fløde
hertil ris og grøn salat

pr. cou. 75,00

__ Flæskesteg m. hvide og brunede kartofler, brun sauce samt rødkål pr. cou. 75,00
__ Stegt flæsk med kartofler og persillesauce

pr. cou. 75,00

__ Tyndsteg med flødekartofler og grøn salat

pr. cou. 89,00

Tapas
__ Diverse pølser, specialiteter samt ost.

pr. cou. fra 64,95

Smørrebrød
__ U. spec. smørrebrød

stk. 11,00

__ Højtbelagt smørrebrød

stk. 20,00

__ Luksus smørrebrød

stk. 30,00

__ Ekstra Luksus smørrebrød fra

stk. 37,00

__ Stjerneskud m. stegt fisk, rejer, asparges og kaviar

stk. 34,95

__ Luksus stjerneskud m. 1 dampet og 2 stegt fisk, rejer, asparges,
kaviar, samt hummersauce.

stk. 55,00

Sandwich
__ 2 lags sandwich

stk. fra 14,95

__ 3 lags sandwich

stk. fra 19,95

__ Friskbagt flutes med fyld

stk. fra 29,95

__ Clubsandwich med kylling, bacon og karrycreme

stk. fra 34,95

__Bagels med fyld

stk. fra 34,95

Himmelev platte
__ Hjemmelavet karrysild, roastbeef m. surt, ribbensteg m. rødkål,
dyrlæges natmad, skinke m. italiensksalat, fiskefilet samt ost pr. cou. 105,00
__ Oste/pølsebord 6 varianter

pr. cou. fra 105,00

__ Brød, fedt og smør

Delikatessen
MENY Himmelev tlf 46364233 lokal 23

pr. cou. 20,00

