Tapas/receptions menu

Leveres ikke som børnemenu

(min. 15 personer)

.................................. 169 kr.

Mad ud af huset

Emmentaler med chorizo og oliven
Serranoskinke med melontern og ristede pinjekerner
Tigerrejer i agurkebåd
Roastbeef med syltede rødløg og dild
Koldrøget laks på sprød salat
Tomat pesto
Grøn pesto
Brownie med hindbærmousse
To slags hjemmebagt brød

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter
Køkkenet er klar til at hjælpe og
inspirere netop dig med din næste menu.
8

www.sportscenter.dk - Mail: vildbjerg@sportscenter.dk
Tlf: 96 27 07 00

HVEM ER VI
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter er et center med mange faciliteter og
muligheder.
At lave god mad af friske råvarer fra bunden er køkkenets målsætning.
Vi oplever en faglig tilfredsstillelse og stolthed når vi bl.a. selv bager vores
brød, bager vores kager eller laver vores egne is.
Vi leger gerne med opskrifterne og ændrer fra tid til anden, i de retter og
det tilbehør, som vi laver.
Det betyder også, at du kan opleve at de enkelte retter ændrer sig fra
gang til gang, når vi har bestemt os for en ændring, eller sæsonen indbyder til det.
Vi vil altid gøre vores bedste for at leve op til vores målsætning, og vil
hver gang gøre vores yderste for at levere lækker mad til vore kunder.
Vores køkken bespiser hver dag husets mange gæster. Derudover leverer
vi mad ud af huset til virksomheder og private, der nyder godt af vores
gode mad til gode priser.
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter er et sted som danner rammer for
mange, såsom lokale foreninger, borgere i Vildbjerg og omegn, Sports-

Dessert

Leveres ikke som børnemenu

Hjemmelavet islagkage .............................................................................. 55 kr.
Nøddekurv med 3 slags is og bær coulis .............................................. 55 kr.
Hjemmelavet is med frisk frugt og bær coulis ..................................... 49 kr.
Brownie med vaniljeis og bær coulis ....................................................... 49 kr.
Dessertbord: Diverse kager, tærter, is og frugt (min. 20 personer) ......... 79 kr.

Natmad

Leveres ikke som børnemenu

Hotdog med tilbehør .................................................................................... 45 kr.
Hjemmelavet æggekage ............................................................................. 55 kr.
Hjemmelavet aspargessuppe med kødboller og brød .................... 49 kr.
Hjemmelavet karrysuppe med kylling, ris, rejer og brød ................ 59 kr.
Klar suppe med boller + brød..................................................................... 49 kr.

udøvere fra Danmark og udlandet som kommer på træningslejr,
kursus, konferencer, hotelgæster og mange flere.

BESTILLING
Minimum15 kuverter
Menu - aftales senest 10 dage før arrangementet.
Børn op til 3 år - gratis
Børn mellem 3 - 10 år- ½ pris - ½ portion
Endeligt antal aftales senest 5 dage før
Ved annullering af ordren, som altid skal ske skriftligt, mindre end 5
dage før levering, betales 75 % af det aftalte.
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Hovedretter:
Vælg mellem nedenstående og tilvælg herefter 3 x tilbehør (varmt eller koldt),
1 slags kartoffel og 1 sauce.

LEVERING:

Ønsker du 2 slags kød, kan du vælge på følgende måde:
2 x kød fra gruppe 1. ................................................................................................... 154 kr.
2 x kød fra gruppe 2. ................................................................................................... 234 kr.
1 x kød fra gruppe 1. + 1 x kød fra gruppe 2. ..................................................... 184 kr.

Det er muligt at få maden leveret. Pris: startgebyr 70 kr.
+ 4 kr. pr. kørt kilometer

Gruppe 1:

Kalveculotte ....................................................................................................... 134 kr.
Kalkunbryst fyldt med flødeost og urter ................................................. 109 kr.
Hvidløgsmarineret svinekam ...................................................................... 114 kr.

BETALINGSMULIGHEDER:

Gruppe 2:

Oksefilet ............................................................................................................... 174 kr.
Oksemørbrad ..................................................................................................... 189 kr.
Kalvemørbrad .................................................................................................... 189 kr.
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Kartofler:

Saucer:

Kartoffeltårn
Flødekartofler
Stegte krydrede cafékartofler
Hvide kartofler
Ekstra kartoffel ................. + 15 kr.

Rødvinssauce
Whiskeysauce
Paprikasauce
Skysauce
Ekstra sauce ........................ +10 kr.

Koldt tilbehør:

Varmt tilbehør:

Broccolisalat
Tomatsalat
Bønnesalat
Couscous salat
Husets blandede salat
Ekstra tilbehør..................... + 15 kr.

Sprød svampegratin
Timianbagte cherrytomater
Krydrede bagte gulerødder
2/2 bagte tomater
Ekstra tilbehør ................... + 15 kr.

1. I betaler maden, når i afhenter den
2. I betaler når I afleverer den tomme emballage
3. Vi sender en regning efterfølgende, dog med adminstrationsgebyr
på 25 kr.
4. Mobilepay nr. 30489202 - referencenr. skrives i kommentar
5. Netbank 7670 - 2070808 - referencenr. skrives i kommentar

TILBAGELEVERING AF EMBALLAGE:
I bedes selv levere potter, pander, gryder og fade rengjorte tilbage til
centeret, senest 2 dage efter.
Disse skal leveres til vores køkken-indgang hvor maden også
afhentes: Stadionvej 3.
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Brunch - Leveres ikke som børnemenu .................................................... 135 kr.

Frokost buffet - Leveres ikke som børnemenu .................................169 kr.
Ørredmousse på spinatsouffle med brød og smør
Lakseroulade og rejer, dertil limedressing og brød
Mørbrad a la creme med surt og rugbrød
Roastbeef med marineret kartoffelsalat
Pestostegt kyllingefilet (lun) med årstidens salat
2 slags ost med druer og kiks

Græsk yoghurt m/acaciehonning og frisk frugtsalat
Pålægsfad, 3 varianter + tilbehør
Lun leverpostej m/bacon, champignon og rødbeder
Brie, skæreost, druer og ristede nødder i sirup
Smør, marmelade og nutella
Rugbrød og hjemmebagte boller
Tilkøb:
Kanelsnegle ................................................................................................... 12 kr.
Amerikansk pandekage m/ahornsirup ................................................ 12 kr.
Porre/skinketærte ........................................................................................ 20 kr.
Æg, bacon og pølser ................................................................................... 30 kr.

Forretter
.

Småretter

Hønsesalat på ananasring og brød ........................................................... 45 kr.
Tarteletter med høns i asparges 2 stk ........................................................ 49 kr.
Lakseroulade med rejer, dressing og brød ............................................ 59 kr.
Varmrøget laks med peberrodscreme og brød ................................... 59 kr.
Fiskesymfoni: røget laks, hellefisk med æblepeberrodssalat,
ising med laksemousse, asparges og brød ............................................ 75 kr.

Leveres ikke som børnemenu

Håndmad .......................................................................................................... 17 kr.
Smørrebrød uspecificeret ................................................................................. 26 kr.
Smørrebrød specificeret ................................................................................... 30 kr.
Stjerneskud: kogt og stegt fisk, rejer, asparges, kaviar, dressing ........................... 80 kr.
Pålægsmand 12-14 personer ......................................................................... 475 kr.
Pålægsplanke: 7 slags pålæg + tilbehør og smør, excl. brød ............................. 119 kr.
Leveres ikke som børnemenu.

Sandwich Leveres ikke som børnemenu. ............................................................. 35 kr.
m/frikadelle
m/kylling/bacon
m/roastbeef
m/røget laks .................................................................................................... 45 kr.
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Leveres ikke som børnemenu

Hovedretter
Flæskesteg, rødkål, kartofler, franske kartofler,
brune kartofler, brun sauce og surt ...................................................... 114 kr.
Wienerschnitzel, brasede kartofler, ærter, smørsauce og
wienerdreng.................................................................................................. 129 kr.
Kalvesteg stegt som vildt, hvide og brunede kartofler,
waldorfsalat, tyttebær og vildtsauce ................................................... 134 kr.
Bygmesterkotelet med stegt skinke, spejlæg,
brasede kartofler, skysauce og ærter ................................................... 124 kr.
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