
Julebuffet 2021
Navn Dato

Adresse Antal

Tlf.nr. Tidspunkt

Tilbud: Kold Juleplatte min. 4 pers. Varmt: Stegt fiskefilet med citron og remoulade

Rødspættefilet farseret med laksemousse og skaldyrsauce + 10,-kr.

Koldt: marineret sild med karrysalat Hvidvins dampet laks med dijoncreme + 10,-kr.

krydder sild med karrysalat 1 tartelet med høns i asparges

stegte sild med karrysalat  2 tarteletter med høns i asparges + 10,-kr.

karry sild med løg Medister med rødkål

Æg og tomat 2 Frikadeller med sønderjysk hvidkål

Røget ørredterrin 2 Frikadeller med rødkål

Rullepølse med sky og løg  Nakkefilet med rødkål

Roastbeef med tilbehør Kartofler med løg og bacon

Ribbensteg med svesker og rødkål Kylling i svampesauce

Juleskinke med grønsagsterrin Mørbradbøf 1stk med bløde løg og agurkesalat

Sønderjysk spegepølse med tilbehør Hamburgryg (ikke skåret)med sennep og grønlangkål
Leverpostej med champignon og bacon 1 Kålpølse med sennep og grønlangkål

Paté med stegt bacon 2 Kålpølse med sennep og grønlangkål + 10,-kr.

Sylte med sennep og rødbeder Fyldt svinemørbrad med æbler, honning og kanel + 10,-kr.

Surrib med sennep og rødbeder Andebryst (appelsin marineret) med rødkål + 15,-kr.

Rejer med citron og mayonnaise + 10,-kr. Andebryst (appelsin marineret) med sønderjysk hvidkål + 15,-kr.

Varm røget laks med spinatterrin + 10,-kr.

Røget laks med slikasparges + 10,-kr.  5 slags max. 3 varme retter 128.-kr

Røget ørredfilet med æggestand + 10,-kr.  6 slags max. 3 varme retter 138.-kr

Røget ål med æggestand + 20,-kr.  7 slags max. 3 varme retter 148.-kr

 9 slags max. 4 varme retter 168.-kr

Ost/Dessert: Frugtsalat 10 slags max. 5 varme retter 178.-kr

Ostelagkage med kirsebær og appelsin

Mandeltærte med creme fraiche Hjemmelavet brød, smør og fedt 30,-kr.

Nøddemarengs med bær og vanilleflødeskum

Ris a la mande med kirsebærsauce Afhentning

Brie med kiks og vindruer Levering - min. 20 pers.- under 20km 125,-kr

Levering - min. 20 pers.- 20 - 40 km 200,-kr

DINER TRANSPORTABLE

Vennemosevej 1 Abild 6270 TØNDER Min. 10 personer.
Tlf. 74 72 59 99 / 21 77 95 74 Seneste regulering nedad 6 dage før 

www.madogservice.dk   Betaling ved levering/afhentning

Marineret sild med karrysalat 
Leverpostej med stegt bacon 

 Stegt fiskefilet med citron og remoulade 
 ½ æg og tomat  

2 frikadeller og rødkålsalat  
  Ris a la mande 

118,-kr 



Grønlangkålsspisning: Julefrokost

- Kål pølser 2021

- Hamburgryg

- Røget stribet

- Brune kartofler

- Brasede kartofler

- Grønlangkål

- Sennep og rødbeder

pr. person kun 149,-kr

Husk at få et tilbud på et totalarrangement i dit festlokale Så har vi igen vores afkrydsning system, som så mange er glade for. 

Det er så nemt, at krydse det af, som man gerne vil have. 

Hvis du vil se vores spændende udvalg af menuer og buffeter,

så klik ind på Skriv til os ind på Facebook

www.madogservice.dk

Du kan også klik og tast det selv ind på

www.madogservice.dk

Diner Transportable

v/Dorde Hansen

Vennemosevej 1  Abild 6270 TØNDER

Tlf. 74 72 59 99 Mobil 21 77 95 74

mail@madogservice.dk 

         Mobilpay 332211 74 72 59 99


