Giv dig selv og dine
nærmeste en nydelse
INSPIRERENDE INGREDIENSER

FRU HANSENS

Mad ud af huset

Vælg mellem de mange spændende typer
krydrede salte, olier, eddiker, sennep og tilbehør.

SPRØDT OG SØDT

Chokolader, nødder, kiks, siruper, honning,
marmelader, bolscher m.m.

SMAGFULDE SPECIALITETER

Foie gras, trøfler, pateer, chips, syltede
valnødder, oliven.

LÆSKENDE LÆKKERIER

Vine, gin, rom, specialøl, bobler, most,
sodavand, saft, tonic m.m.

VARMENDE VELVÆRE

Fru Hansen Friskmalede kaffe.
Stort udvalg i aromatisk te i løs vægt

OSTE OG CHARCUTERI

Friskudskårne danske og udenlandske oste.
UNIKA oste. Rygeost. Fanø laks.
Fru Hansens hjemmerørte prisvindende rygeostsalat og hvidløgsost.
Friskafskåret pålæg.
Sydfynsk Bresaola. Sydfynsk gourmet skinke.
Lune leverpostej.

G

Sammensæt personlige
avekurve
med butikkens mange specialiteter.
Gør gavekurven mere spændende med
en eller flere oste fra hele verden :-)

PØLSE/OSTEBORD
TAPAS
KOLDE BUFFETER
-TO GO ANRETTET I BOXE, PÅ
FADE ELLER BRÆTTER

rød
b
e
r
r
ø
m
S
s
00
w
a
d
l
e
Gammafskåret pålæg. Pr. stk. kr.
med fbresitsilksenest dagen før :-)
Ring og
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MENU 1:

MENU 4:

PØLSE/
OSTEBORD
Pate
Rullepølse
Spegepølse
Leverpostej
Skinke
5 slags oste
eller
Ostebord:
10 slags oste

Pyntet med frugt, grønt og kiks

Pr. kuvert......................... kr.
Brød + smør 20,00 kr. pr. kuvert.
Min. 6 personer

ITALIENSK BUFFET

Røget laks med peberrod el. rygeostcreme
Marinerede rejer
Bresoula med rucola og pesto
Parmaskinke med melon
Pastasalat
Grøn salat
Tiramisu
2 slags italienske oste med
syltede valnødder
Pr. kuvert.......................... kr.
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Brød + smør 20,00 kr. pr. kuvert.
Min. 10 personer.

Lykke

KOLD BUFFET

Tunsalat eller
Luksus fiskelagkage på brød (til 12 pers.)
Skinke med asparges
Roastbeaf med peberrod
Kartoffelsalat
Pastasalat
3 slags oste

Brød + smør 20,00 kr. pr. kuvert.
Min 10 personer.
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MENU 3:

KOLD BUFFET LUKSUS

Røget laks med asparges eller gravad laks

(kan erstattes med luksus fiskelagkage til 12 pers.)

Røget skinke
Stegt roastbeaf
Paté

(En af delene kan erstattes med hønsesalat på ananasringe)

Kartoffelsalat
Pastasalat
Grøn Salat
3 slags ost

Pyntet med frugt, grønt og kiks

Pr. kuvert......................... kr.
Brød + smør 20,00 kr. pr. kuvert.
Min. 10 personer.
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Der tages forbehold for udsolgte varer, trykfejl og prisændringer ifht. gl. priser på menukort.

Pr. kuvert......................... kr.
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MENU 2:

Pyntet med frugt, grønt og kiks
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10 %
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Vi laver også receptionsarrangementer
med f.eks. canapeer, sandwich,
oste eller pølsesnacks m.m.

- Ring 6531 4580 og få en snak med os
Serviceinfo:

Ved bestilling af MAD UD AF HUSET FOR PRIVATE, ring på
Tlf.: 6531 4580 eller ved personlig henvendelse i butikken.
Nogle dage kan være “lukket” for bestillinger, på mad ud af huset.
Så husk at bestille i god tid, hvis muligt, og senest dagen før.
Hvis vi er optaget med at betjene kunder i butikkerne, kan vi desværre
ikke svare telefonen, venligst prøv igen senere
Gratis udlån: Fade og brætter. Venligst returner det lånte rengjort
hurtigst muligt, tak :-) Engangsboxe eller engangsfade med låg:
Pr. stk. fra kr. 20,- til 30,- (1-6 pers.)

