FRK. BILSTED
SOMMER
PROVENCE BUFFET
Provencebuffeten skal afspejle den følelse det er, at slå dørene op
ud til haven/ eller gården, og servere sine favorit salater, tærter
kødretter og godt brød til venner og familie.
Menuen er som udgangspunkt komplet, så mulighederne for at vælge
retter til er blot hvis man har lyst til lidt ekstra.

MENU
Første del
Fransk hvedebruchetta med
oliventapenade
Fransk hvedebruchetta med
marineret tigerreje og citroncrème
Provencalsk tomattærte
Parmaskinke med grillede zuchini og mozerella
Frk. Bilsted Salade Nicoise med vagtelæg
Oksefilet med rosmarinolie
Sydfransk kartoffelsalat med Samsøkartofler og vinaigrette
Fransk surdejsbrød og kryddersmør
Anden del
Italiensk pecorini 'Grotta' med oliven
Brillat Savarin AOC med syltet blomme
Panna Cotta med råsyltede hindbær og jordbær
eller
Chokolade pralinemoussekage med årstidens bær
Fortsættes næste side…

PRISER
DKK 255,- pr. kuvert (min. 25 kuverter)
(Bemærk: Børn under 12 år 1/2 pris
inkl. italiensk pizza margaritha ekstra)

Servering
1-2 tjenere som hjælper med alt forfaldene
ved arrangementet efter aftale.
+DKK 50,- pr. kuvert
1 tjener (25-40 kuverter)
2 tjenere (40+ (og herefter efter aftale))
Petits fours til kaffen
Forskellige petit four desserter serveret på sølvspejl
(+DKK 30,- pr. kuvertpris)

I prisen er inkluderet:
kok til anretning ved selve arrangementet, fade og
skåle samt ta-tøj ved buffetten, dug(e) til buffetten.
Levering i en omegn af 30 km fra København er ligeledes inkluderet.

Fortsættes næste side…

TILVALG TIL PROVENCEBUFFET
Som appetizer: Italienske heksekiks
DKK 15,- pr. kuvert
Hvedebruchetta med tomatsalat
DKK 16,- pr. kuvert
Hvedebruchetta med færøsk røget laks og rygeostecrème
DKK 20,- pr. kuvert
Aspargessalat med mozerella, tomat og estragon
DKK 20,- pr. kuvert
Italiensk antipastifad med charcuterie og syltede marzanotomater
DKK 30,- pr. kuvert
Perlehøne med trøffelpesto og serranoskinke
DKK 25,- pr. kuvert
Kalvefilet med salvie og citron
DKK 25,- pr. kuvert
Kurv med årstidens grønt, oliventapenade og urtedressing
DKK 20,- pr. kuvert
Udvalg af franske macarons
DKK 20,- pr. kuvert
Tlf.: +45 2712 1575

www.frokenbilsted.dk

