Rammen om din næste fest!

Rammen om din næste fest!
Trappen 6, Guderup, 6430 Nordborg
Telefon 74 45 34 84

Menukort
Skal I holde fest?
Så har vi rammerne her, som vi gerne vil vise frem, så vi kan tale
om netop jeres fest, hvor vi vil gøre alt for at opfylde jeres ønsker.
Al maden laver vi selv i eget køkken efter jeres forslag.
Vælger I alligevel at holde festen hjemme, er vi også klar til at
levere maden på adressen.
Bestilling af lokaler og menu eller kun menu klarer vi gennem en
hyggelig samtale. Måske finder I ud af, at det er værd at spare
fruen for besværet derhjemme.
Jeg glæder mig meget til at byde jer velkommen her.
Kom ind eller ring til mig for at høre nærmere om, hvad jeg kan
gøre for jer og jeres arrangement. Telefon 74 45 34 84.
Risa Andersen

Forretter
Røget laks med rejer, asparges, kaviar og flutes

50 kr.

Ananasring med hønsesalat og flutes

50 kr.

Røget skinke på melon og flutes

50 kr.

Tarteletter med skinke, ærter og gulerodsfyld

50 kr.

Tarteletter med høns i asparges

50 kr.

Tunmousse med dressing og flutes

50 kr.

Gravad laks med sennepsdressing på brød

47 kr.

Ørred med flødestuvet spinat og flutes

50 kr.

Hvidvinsdampet laks, pyntet med rejer, kaviar og flutes

60 kr.

Rejecocktail med flutes og smør

60 kr.

Hovedretter
Skinkesnitsel m. kartofler, ærter og smørsovs

120 kr.

Kylling m. agurkesalat, pommes frites og salat

115 kr.

Mexicokrydret skinke m. flødekartofler og salat

125 kr.

Hamburgerryg m. kartofler og aspargessovs

115 kr.

Svinemørbrad m. løg, champignon, sovs og kartofler

125 kr.

Svinekam m. sovs, kartofler, 3 grøntsager og asier

145 kr.

Nakkefilet m. sovs, kartofler, 3 grøntsager og asier

135 kr.

Benløse fugle m. kartofler og sovs

145 kr.

Andesteg m. 1/2 æble, svesker, rødkål, surt,
kartofler og sovs

155 kr.

Gammeldags oksesteg m. sovs, kartofler og 3 grøntsager 155 kr.
Kalvesteg m. sovs, kartofler og 3 grøntsager

225 kr.

Oksemørbrad m. kroketter, flødesovs og champignon

225 kr.

Desserter
Risalamande m. kirsebærsovs

50 kr.

Fløderand m. kirsebærsovs og frugt

55 kr.

Citronfromage m. flødeskum

55 kr.

Pære Bella Helene m. chokoladesovs

60 kr.

Islagkage

60 kr.

Brie med kiks og frugtsalat

65 kr.

Chokoladeskåle med is, flødeskum og frugt

65 kr.

Isbuffet med 3 slags is, krymmel, frugt og pandekager

75 kr.

Supper
Gammeldags suppe m. ris og flutes

70 kr.

Hønsekødsuppe m. kødboller og hønsekød

70 kr.

Aspargessuppe, flødelegeret m. kødboller og flutes

75 kr.

Børneretter
Pasta m. kødsovs

50 kr.

2 pølser m. pommes frites

50 kr.

5 nuggets m. pommes frites

55 kr.

Fiskefillet m. pommes frites og gulerodssalat

60 kr.

Halv kylling m. pommes frites og gulerodsalat

70 kr.

Menuforslag
På de næste sider foreslår jeg nogle menuer til jeres arrangement.
Det er altid muligt at ændre menuen, så den passer netop til jeres
ønsker, da intet er fastlagt eller fastlåst.
Det vil sige, at vi sammensætter menuen præcis, som I har lyst til.

Buffetforslag
Forret:
Tarteletter m. høns i asparges
Hovedret:
Mexicokrydret skinke m. kartofler og salatbar
Dessert:
Pære Belle Helene m. chokoladesovs

250 kr.

Forret:
Ananasring med hønsesalat
Hovedbuffet:
Skinke, svinekam, kartofler og salatbar*
Dessert:
Isbuffet med 3 slags is, pandekager og frugt

385 kr.

Forret:
Hvidvinsdampet laks pyntet med rejer, kaviar og brød
Hovedbuffet:
Kalkun, mørbrad m. løg og champignon, salatbar og kartofler
Dessert:
Ostebord med brød og frisk frugt
405 kr.
*Salatbaren består af ca. 16 forskellige slags salater
samt kartofler efter eget valg

Kaffebord
Kaffe / te, brød m. ost og rullepølse

75 kr.

Kaffe / te, brød m. ost, rullepølse og wienerbrød

95 kr.

Kaffe / te, boller, wienerbrød, småkager

105 kr.

Kaffe / te, boller m. pålæg og småkager

135 kr.

Kaffe / te, boller, lagkage og småkager

140 kr.

Kaffe / te, boller, wienerbrød, lagkage og småkager

150 kr.

Natmad
Biksemad m. spejlæg, rugbrød og rødbeder

65 kr.

Frikadeller m. kartoffelsalat

65 kr.

Klar suppe m. ris og flutes

70 kr.

Æggekage m. rugbrød og rødbeder

75 kr.

3 slags pålæg efter ønske m. rugbrød

75 kr.

Boller m. pålæg

75 kr.

Frikadeller m. varme opstuvede kartofler

75 kr.

Aspargessuppe m. kødboller og flutes

75 kr.

Landgangsbrød m. pålæg

80 kr.

Ostebord m. brød og frugt

105 kr.

Brunch
Vi kan også levere en lækker brunch efter eget ønske.
På følgende side viser vi to menuforslag,
men husk at kun fantasien sætter grænser.

Brunch, formiddag
Pålæg
Marmelader
Oste
Æggekage
175 kr.
Lun leverpostej m. champignon og bacon		
Frisk frugt 		
Én slags kage 		
Kaffe / te		
Æble- og appelsinjuice 		
Rundstykker og rugbrød 		
Luksus brunch
Pålæg
Marmelader
Oste
Æggekage
Lun leverpostej m. champignon og bacon
Frisk frugt
Én slags kage
Kaffe / te
Æble- og appelsinjuice
Sild
Laks med asparges
Æg med rejer
Rundstykker og rugbrød
Én morgenbitter

275 kr.

Helaftensarrangementer
Tilbud gives, hvis I ønsker et helaftensarrangement (7 timer)
eller et middagsarrangement (6 timer).
Vi tilbyder:
Velkomstdrinks
Forret, hovedret og desserter
Kaffe / te, hjemmebagte småkager, Cognac og Bailey.
Natmad
Husets hvidvin, rødvin og dessertvin (ad libitum ved 7 timers arr.)
Fri bar med øl, vand og vin,

Smørrebrød, landgangsbrød, små baguettes og snitter.
Stjerneskud med stegt fiskefilet, rejer, kaviar, dressing
Forskellige størrelser og pålæg. Du bestemmer helt selv.
Vi aftaler prisen individuelt og kan efterkomme alle ønsker til
pålæg og andet pynt eller fyld. Kun din fantasi sætter grænser.

Konfirmationer
Hos Risa kan man også fejre konfirmanden.
Velkomstdrink
3-retters menu
Kaffebord
Øl, vin og vand ad libitum.

Vi leverer også
festmaden
ud af huset
3-retters menu:
195 kr. pr. kuvert.

Egen Forsamlingshus

Hos Risa

Trappen 6, Guderup
6430 Nordborg
Telefon 74 45 34 84
Mail: kontakt@hosrisa.dk
Følg os på Facebook

Als Tryk & Bogbinderi tlf. 23 47 60 40

Egen Forsamlingshus har i mange årtier dannet rammen om fester af alle slags for beboerne i lokalområdet.
Vi har siden skiftet navn, men kvaliteten er stadig den, du kender.
Hos Risa er det kun din egen fantasi, der sætter grænserne for
dit arrangement.
Vi tilbyder menuer, som vi kan sammensætte i fællesskab, eller
du kan bruge vore standardmenuer her i dette hæfte.
Vi kan med glæde og stolthed tilbyde dig alt, hvad du ellers skal
bruge til festen såsom dekorationer m.m., men også dygtigt serverings- og barpersonale. Og du skal aldrig være i tvivl om prisen,
for den aftaler vi på forhånd uden efterfølgende overraskelser.
Vi glæder os til at hjælpe dig med din fest eller dit arrangement.
Med venlig hilsen
Risa Andersen

