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DET PRAKTISKE
•   Bestil i så god tid som muligt. Gerne min. 7 dage før

•   Endeligt antal skal oplyses senest 7 dage før arrangementet. 
Derefter er antallet bindende

•   Alt mad leveres i engangsemballage. Ønskes anrettet på 
vores porcelæn, skal der gøres opmærksom på dette ved 
bestillingen. Alt porcelæn leveres tilbage rengjort senest  3 
dage efter arrangementets afholdelse. Hvis ikke pålægges et 
gebyr

•  Termokasser skal leveres rengjorte tilbage

•   Ønskes maden leveret, så spørg efter pris 

•   Der kan ændres i de sammensatte menuer efter ønske.  
Der kan forekomme prisændring

 •   Stege leveres hele, med mindre andet er aftalt. Sørg for et 
skærebræt og en skarp kniv. Er der tvivl om, hvordan kødet 
skal skæres, så spørg endelig vores personale.

•   Kokke og serveringspersonale kan arrangeres -  
spørg venligst om pris

•   Betaling  
Betaling kan ske enten kontant, med kort, EAN-nr. eller 
via Mobilepay ved 

 
levering/afhentning. Beløbet kan også 

overføres via 
 

bankoverførsel. Ønskes dette skal betalingen 
dog være 

 
os i hænde senest 3 dage før arrangementet 

•   Vi tager forbehold for prisændringer samt udsolgte varer

• Hvis arrangementet afbestilles frem til 3 måneder før arrangement får man fuld depositum retur 
 
 

• Hvis arrangementet aflyses senere en de 3 måneder før, forbeholder vi os retten til at 
tilbageholde depositum 

• Aflyses arrangementet mindre end 8 dage før arrangementet, forbeholder vi os retten til at 
fremsende faktura på 50% af regningen 

• Aflyses bestillingen under 48 timer før arrangementet forbeholder vi os retten til at fremsende 
faktura på 100% af regningen



    MARTS - APRIL - MAJ 
ÅRSTIDENS MENU 
Marinerede tigerrejer med limedressing og sprøde urter

Helstegt mør okseroast
med sauté af forårsgrønt,    langtidsbagte  tomater,  
kartoffeltimbale og kraftig portvinssauce

Vanilje panna cotta
med rombraiseret ananas og abrikos samt sprød crumble

295 kr. pr. couv. - min 10 couv.

ÅRSTIDENS BUFFET
○  Hummerbisque

med årstidens dampede fi sk tilsmagt med cognac 

○  Rilette af varmrøget torsk
rørt med krydderurter, capers og freme fraiche

○  Svampefarseret unghanebryst

○  Rødvinsbraiseret oksesteg
serveret i sauce af fonden med karamelliseret løg og surt

○  Grønkålssalat med tahin vinaigrette, parmesan og rugbrøds croutons

○  Jordskokkesalat med æble, timian og citron

○  Pommes macaire (dobbeltbagt, gratineret kartoffel)

○  Mango-passions kage med passionsparfait og chokoladejord 
eller
○  Vipsens hjemmelavede vaniljeparfait

med salat af bagte ananas og sprøde nøddefl ager

315 kr. pr. couv. - min 15 couv. 
Hertil brød og smør.

JUNI - JULI - AUGUST

ÅRSTIDENS MENU 
Koldrøget laks med pikantcreme
Salat med friske asparges, rød peber, citron og sauce vert

Rosastegt kalvefi let 
med gremolata,    krydderurte kartofler, fl ødemonteret 
kalvesky

 
og spæde sommergrøntsager

chokoladefondant 
med jordbær,  sorbet samt hvid chokolade creme   

295 kr. pr. couv. - min 10 couv.

ÅRSTIDENS BUFFET
○  Friske asparges med sauce tatare og stenbiderrogn

○  Hvidløgs stegte tigerrejer
vendt i salat af citrus marinerede urter og persille. Hertil chili mayo

○  Rosastegt kalveculotte med pebercrust

○  Skinkesteg med barbecue rub

○ Røgede kartofl er med cream cheese og karse

○  Hvedekerne salat med springlag, ærter, radiser og krydderurter

○  Ceasar salat med sprøde croutons, dressing a part

○  Rabarbercrumble med vipsens hjemmelavede vanilje parfait 
eller
○  Rabarber trifl i, rabarberkompot

med sprøde makroner, vanilje creme og fl ødeskum

315 kr. pr. couv. - min 15 couv. 
Hertil brød og smør.



295 kr. pr. couv.- min 10 couv.

ÅRSTIDENS BUFFET
○  Let reje salat 

med avocado, citron og purløg serveret i små butterdejsskaller

○  Okse carpaccio med pesto, rucola og citrus vinegrette

○  Helstegt oksefi let med kryddersmør små krydrede kyllinge frikadeller

○  Grillede nye gulerødder med persillehummus

○  Grøn salat med asparges, ærter, springløg, parmesan og ristede mandler 

○  Spinat salat med blåbær, syltede rødløg, feta og croutons

○  Nye danske kartofl er vendt med  rygeost, radiser, purløg og karse

○  Hjemmebagt bærtærte med chokolade og vaniljecreme 
eller
○  Hjemmelavet nougat is serveret med hindbær sorbet og friske bær

315 kr. pr. couv. - min 15 couv. 
Hertil brød og smør.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR

ÅRSTIDENS MENU
Kokkens torskesoufflé med skaldyr 
  med dressing,  sprøde  rodfrugter  og  blå  kartofl  er

Skiver af   oksefilet med pebercrust
kartoffelgratin  , balsamico  glaserede  rødbeder, 

   

Æble-karameltærte med mormors vaniljeparfait
samt appelsinkaramel crunch og noget syrligt

295 kr. pr. couv. - min 10 couv.

ÅRSTIDENS BUFFET
○  Røget dyrekølle 

med æble, rucola og sprøde nødder og estragon creme

○  Små butterdejsskåle med laksemouse og dild

○  Honning marineret skinkesteg med hjemmelavede sprøde svær

○  Confi teret andebryst med balsamico og langtidsbagte tomater

○  Grov rodfrugt mos med hvidløg og timian

○  Kraftig portvinssky

○  Salat af grønne bønner med dijon vinegrette, bacon og syltet rødløg

○  Rødkålssalat med appelsin, feta og persille

○  Cheese cake med syltede kirsebær og knas
eller
○  Gammeldags æblekage med makronrasp og fl ødeskum

315 kr. pr. couv. - min 15 couv. 
Hertil brød og smør.

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER

ÅRSTIDENS MENU
Varmrøget laks fra egen rygeovn
med råmarineret fennikelsalat, pærer, ristede 
nødder og sauce verde

Helstegt kalveculotte
med  timian  og  havsalt,  grillede  løg,    cremede kartofler, bønner   med bacon samt  krydderurtesky  
Chokolade brownie  
med  syltede brombær, karamel og vanilje parfait     saltbagt selleri samt provence sauce



FESTBUFFÉT I
Klassisk tunmousse
med salat og urtedressing,
hertil fl ûte og smør

Amerikansk rosastegt okseroast

Kyllingefrikadeller med krydderurter

Spinatsalat med feta, blåbær og nødder

Den gode tomatsalat 

Pastasalat med hjemmelavet pesto 

Provencekartofl er

eller

Flødekartofl er +15,-

Rødvinssauce

200 kr. pr. couv. - min. 15 couv.

TILVALG
Vipsens islagkage +45,-
2 slags fl ødeis på lækker makronbund. 
Pyntet med chokolade og frisk frugt 



FESTBUFFÉT II
○  Langtidsstegt marineret skinkesteg 

med sprøde svær

○  Unghanebryst med hvidløg, 
citron og krydderurter

○  Helstegt oksefi let med fedtkant (rosastegt)

○  Lækker salatbar med 9 varianter 
hertil dressing

○  Hummus og tzatziki

○  Hjemmebagt porre-broccoli tærte 
med grovdejsbund pyntet med bagt tomat 
og emmentalerost

○  Små smørristede kartofl er

○  Vælg mellem rødvinsauce, pebersauce, 
eller fl ødemonteret provencesauce

○  Frugttærte med marcipan, chokolade 
og vanillecreme 

eller

○  Frisk frugtsalat med råcreme og chokolade

245 kr. pr. couv. - min. 10 couv.

FESTBUFFÉT III
○  Cristinas fi skelagkage 

bestående af varmrøget laksemousse, 
koldrøget laks, rejer, krebs, asparges, 
kaviar, urtecreme og pyntet med 
krydderurter, kogte æg, tomat, 
agurk og citron. Hertil brød og smør

○  Trøffelfarseret unghanebryst 

○  Ølbraiseret svinekæber 
serveret i sauce af fonden 

○  Kartoffelgratin med porre, 
hvidløg og ost

○  Italienske gnocchi med pesto

○  Sprød butterdejsstang med svampe, 
spinat og feta

○  Salat af årstidens kål med citrusmarinade, 
granatæble, græskarkerner og 
rugerødscroutoner

○  Grøn salat med spinat, syltet rødløg 
og hvidløgsdressing

○  Hjemmelavet passions-isparfait med 
intens chokoladekage bagt ananas 
og sprøde nøddebrud

275 kr. pr. couv. - min. 15 couv.



BRUNCH
○ Røræg af friske æg med purløg

○ Sprødt bacon

○ Lækre pølser

○ 3 slags oste med tilbehør

○ 3 slags pølse / pålæg med tilbehør

○ Amerikanske pandekager med sirup

○ Hjemmelavet marmelade

145 kr. pr. couv. - min. 10 
couv.
Prisen er ikke inkl. brød og smør.

Tilvalg til brunch:
Røget laks med urtecreme  25,-
Grøntsagstærte  25,-
Fyldige salater efter årstid  20,-
Græsk yoghurt med bær og knas  15,-
2 stk. mini wienerbrød  15,-
2 stk. mini croissants  15,-
Hvidt brød, rugbrød og smør  20,-
Frugtfad  15,-
Ovnstegte kartofl er  10,-



BUFFÉT - den lille
○ 2 slags sild med tilbehør

○  Paneret rødspættefi let 
med hjemmelavet remoulade og citron

○ Æg med rejer og mayonnaise

○  Varmrøget laks fra egen rygeovn 
med urtecreme

○  Lun leverpostej med svampe 
og hjemmesyltede rødbeder

○  Hjemmelavede frikadeller 
med vores egen agurkesalat

○  Brie med druer og kiks

165 kr. pr. couv. - min. 6 couv.
Prisen er inkl. brød og smør.



BUFFÉT - den store
○ 2 slags sild med tilbehør

○  Paneret rødspættefi let 
med hjemmelavet remoulade og citron

○  Æg med rejer og mayonnaise

○  Varmrøget laks fra egen rygeovn 
med urtecreme

○  Tarteletter med høns i asparges

○  Lun leverpostej 
med svampe og hjemmesyltede rødbeder

○  Hjemmelavede frikadeller 
med vores egen agurkesalat

○  Mørbradbøf med bløde løg og surt

○  Brie med druer og kiks

205 kr. pr. couv. - min. 6 couv.
Prisen er inkl. brød og smør.



BUFFÉT - den populære
○ 2 slags sild med tilbehør

○  Paneret rødspættefi let 
med hjemmelavet remoulade og citron

○  Koldrøget laks med røræg, dild og asparges

○  Gravad laks med hjemmelavet rævesauce

○  Skaldyrssalat

○  Flæskesteg med sprøde svær 
og hjemmesyltet rødkål

○  Roastbeef med ristede løg, peberrod 
og pickles

○  3 slags ost med tilbehør

245 kr. pr. couv. - min. 10 couv.
Prisen er inkl. brød og smør.



BUFFÉT - den overdådige
○ 2 slags sild med tilbehør

○  Paneret rødspættefi let 
med hjemmelavet remoulade og citron

○  Varmrøget laks fra egen rygeovn 
med urtecreme

○  Lakseroulade med kaviarcreme 

○  Rosastegt amerikansk oksesteg 
med årstidens salat

○  Vildstegt kamfi let med rødkålssalat

○  Hønsesalat med sprød bacon og karse

○  En slags ost med druer og kiks

○  Gammeldags frugtsalat med vaniljecreme

eller

○  Chokoladekage med bærkompot

285 kr. pr. couv. - min. 10 
couv. Prisen er inkl. brød og smør.



BUFFÉT - den amerikanske
○ Pulled Pork

○ Amerikanske spareribs

○ Hot Wings

○ Coleslaw

○ Grøn salat med Thousand Island

○ Majs med smør

○ Mac & Cheese

○ Bagekartofl er med kryddersmør

○ Hjemmelavet BBQ sauce

185 kr. pr. couv. - min. 10 couv.
Prisen er inkl. brød og smør.



PLATTER
Nr 1.

 ○

 

Marinerede

 

sild

 

med

 

løg

 

og

 

capers

○

  

Paneret

 

rødspættefi

 

let

 

med

 
hjemmelavet

 

remoulade

 

og

 
citron

○
 

Æg
 

med
 

rejer
 

og
 mayonnaise

○   Roastbeef  med  peberrod  
og  ristede  løg

○  Flæskesteg  med  rødkål

○  Brie  med  druer  og  kiks

145  kr.  

pr.  couv.  -  min.  4  couv.
Prisen  er  inkl.  brød  og  smør.

Nr
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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med
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surt

○

 

Brie

 

med

 

druer

 

og

 

kiks

185

 

kr.

 

pr.

 

couv. - min. 6 couv.
Prisen

 

er

 

inkl.

 

brød

 

og

 

smør.



RECEPTIONS MENU
○  Minisandwich med lækkert fyld (2 stk. pr. couv.)

○  Krydrede frikadeller (2 stk. pr. couv.)

○  Porretærte med rucola og parmesan  (1stk. pr. couv.)

○  Mni croissant med laksemousse (2 stk. pr. couv.)

○  Pølse med bacon (2 stk. pr. couv.)

○  Ostestave (2 stk. pr. couv.) og grøntsagsfad med dip

○  Chokoladeskaller med chokolademousse og bær (2 stk. pr. couv.)

○  Frugtfad (1 stk. pr. couv.)

150 kr. pr. couv. - min. 15 couv.

DEN GODE MENU
Varmrøget laks fra egen rygeovn 
med purløgscreme og citrusmarineret kål

Krydderurtestegt kalveculotte 
med flødemonteret dijonsauce, pestobagte 
kartofler og sæsonens salat eller bagte grøntsager

  Chokolademousse  
med flødeskum

245 kr. pr. couv. - min. 10 couv.
Prisen er inkl. brød og smør.



TIL BRYLLUPPET
Forretsanretning:
Hjemmerøget laks med urtedressing og sprød salat.
Hvidløgsristede tigerrejer med lime aioli.
Seranoskinke med rucola, pesto og semi dried tomater.
Hertil brød og smør

Helstegt oksemørbrad
Pommes Anna med timian, smør og Provencesky. 
Sæsonens salat eller bagte grøntsager

Tiramisu 
med solbærsorbet

325 kr. pr. 
couv. - min. 10 couv.



TIL KONFIRMATIONEN
Luksus tarteletter 
med fyld af hønsekød og asparges

Rosastegt, amerikansk oksesteg
med klassiske flødekartofler og broccolisalat
samt rødvinssauce

Hjemmelavet islagkage
med hjemmelavet vaniljeis, hindbærsorbet, 
browniebund og knas og bær

295 kr. pr. couv. - min. 10 couv.

TIL STUDENTERFESTEN
HosVipsens 
Lækre “byg-selv” flæskestegs sandwich
Saftig flæskesteg
Rødkål, agurk, dijon mayo
Flæskesvær by-the-side
(Der beregnes 1 stk sandwich pr person) 

Danmarks bedste romkugle 2019 
fra Nørre Aaby bageri
Med vanille is og bær

125 kr. pr. couv. - min. 20 couv.



DEN MED OMTANKE 
○  Hjemmelavet persillehummus  

med semi dried tomat

○  Røget laks med ærtepure og karse

○  Glasnudelsalat med rejer, frisk lime,  
chili, kål, koriander og peanuts

○  Porre-broccoli tærte  
med sprød fuldkornsbund

○  Spinatsalat med granat æble,  
emmentalerost, og rugbrødscroutoner,  
hindbærvinagrette a part

○  Pestomarineret kold kartoffelsalat

○  Ramsløgsmarineret kalkunbryst (helstegt)

○  Kartoffelfritatta med svampe og  
krydderurter,  toppet med piment  
salsa og rucola

○  Frikadeller med grønt, feta og oliven

245 kr. pr. couv. - min. 15 couv.
Prisen er inkl. brød og smør.

Tilvalg:
Frisk frugtsalat  
med chokolade og råcreme  25,-



   

TAPASMENU
○  Hvidløgsmarinerede tigerrejer  

med dressing

○  Lakseroulade med kaviar

○  Roastbeef med bearnaisecreme

○  Seranoskinke og humus

○  Tomattærte med rucola

○  Chorizo med chipotle mayo

○  2 slags ost med oliven

○  Røget kartoffel, bacon og friskost

○  Små spanske frikadeller

○  Varmtrøget laks  
med krydderurter

○  Bruchetta med gedeost  
og syltede nødder

○  Hvidløgsstegte svampe  
og bagte tomater

○  Artiskok med chillicreme  
og oksekød

○  Chokoladetærte

Tilvalg:
Brød og smør                25,-

35 kr. pr. tapasret - der skal vælges min. 5 varianter - min. 6 couv.

Vi anbefaler ♥
VIPSENS TAPAS TALLERKEN

○ Hvidløgsmarinerede tigerrejer med urtecreme
○ Lakseroulade med kaviar

○ Roastbeef med bearnaisecreme
○ Seranoskinke og humus
○ Tomattærte med rucola

○ Chorizo med chipotle mayo
○ 2 slags ost med oliven

225 kr. pr. couv. - min. 4 couv.    Prisen er inkl. brød og smør.



DEN ITALIENSKE
○  Hvidløgsmarinerede scampirejer vendt med sprøde urter  

hertil limedressing 

○  Carpaccio 
Råmarineret okseinderlår med parmesan citron og rucola

○  Vitello tonnato 
Tyndtskåret kalvekød med tunsauce og capers

○  Italiensk røget landskinke med melon

○  Tomatsalat med mozzarella og pesto verde

○  3 slags italienske pølser med oliven 

○  Cæsar salat 
Romainesalat med brødcroutons og parmesan  
hvidløgsdressing a part

○  Pasta salat 
Vendt i tomatpesto med persille og græskarkerner

○  Hertil foccaciabrød og rustik flûtes

245 kr. pr. couv. - min. 10 couv.

Tilvalg:
3 slags Italienske oste med syltet nødder,  
oliven, semi dried tomat     65,-
Tiramisu - lækker italiensk dessert kage     55,-



PØLSE-OSTEBORD
○  4 forskellige slags pølse og 1 slags pate

○  4 udvalgte oste

Inkl. spændende tilbehør

165 kr. pr. couv. - min. 15 couv.
Prisen er inkl. brød og smør. 

Tilvalg:

Spegeskinke med melon
Lækker lille salat  
Chokolade brownie           25,-

15,-
20,-



SAMMENSÆT SELV TRE RETTER...
FORRET     ○     HOVEDRET     ○     DESSERT

Se følgende sider...



FORRETTER
Koldrøget laks 
med sauce tatare, karse og radiser

Varmrøget laks fra egen rygeovn 
med sauce verde og krydderurtesalat

Klassisk tunmousse 
med urtedressing, rejer og salater 

Roulade af koldrøget laks
med kaviarcreme og urter 

Marinerede tigerrejer med hvidløgs-aioli 
vendt med julienneurter og sprøde salater

Varmrøget laksemousse 
med purløgscreme samt salater og krydderurter

Fiskepaté af torsk 
med spicy thousand island, rejer og asparges

Tarteletter med høns i asparges

Carpaccio 
marineret oksekød i tynde skiver med hjemmelavet  
persillepesto, bagt parmesan, citron og grillet peber

Halsnæs skinke fra Fuglehal 
med mozzarella, balsamico og bagte tomater

Klassisk rejecocktail 
med hjemmelavet Thousand Island dressing 

Røget okseculotte 
med estragonmayo, salater og sprøde kartofler

55 kr. pr. couv. - min. 10 couv.
Prisen er inkl. brød og smør (undtaget tarteletter).



HOVEDRETTER
Amerikansk rosastegt okseroast  75,-

Helstegt oksefilet med fedtkant  85,-

Helstegt oksemørbrad  95,-

Urtestegt kalveculotte  75,-

Helstegt kalvefilet  85,-

Pestobagt unghanebryst  65,-

Svinekam stegt som vildt  60,-

3 stk. frikadeller med feta og oliven  25,-

Grillet marineret svinemørbrad  60,-

4 stk. hot wings i vores egen barbequesauce  35,-

Kold skåret roastbeef  70,-

Timianstegt lammeculotte  85,-

2 stk. krydrede kyllingelår  30,-

Skinkesteg med sprød svær  60,-

3 stk. kyllingefrikadeller med krydderurter  
og semi dried tomater  25,-

Glaseret skinke  45,-

Min. 10 couv. - Kun i forbindelse med køb af menu

______________________________________________________________________________________________



KARTOFLER 
○ Smørristede kartofl er

○ Bagte kartofl er med purløgs creme

○ Kartoffeltimbale

○ Grov rodfrugtmos (sæson)

○ Bagt kartoffelmos med gratineret ost

○ Rösti

○ Pestobagte kartofl er

○ Krydderkartofl er

○ Kartoffegratin med trøffel og fl øde 

○ Kartoffelgratin med emmentaler og hvidløg

○ Rigtige fl ødekartofl er +10,-

25 kr. pr. couv.

TILBEHØR
○ Tærte med løg og bacon

○ Tomattærte

○ Porre og broccoli tærte

25 kr. pr. couv.

SAUCE
○ Rødvinssauce

○ Flødesauce

○ Krydderurte sauce

○ Svampesauce

○ Sauce provence (tomat-hvidløg)

○  Bearnaisesauce +10,-

○ Dijonsauce

○ Hvidløgssmør

○ Cremet champignonsauce

15 kr. pr. couv.

Andet tilbehør:
Brød og smør 15,-
Tzatziki  15,-
Hummus  15,-
Coleslaw  15,-
Waldorff salat  15,-
Tyttebær  10,-



SALATER
○  Hjemmelavet klassisk kartoffelsalat 

med purløg og creme fraiche

○  Marineret kartoffelsalat 
med rødløg og bønner

○  Bønnesalat med haricot vert, 
syltede rødløg og dijonsennep

○  Tomatsalat med feta, saftige oliven 
og hakket persille

○  Grøn salat med årstidens grønt

○  Broccolisalat med sprødt bacon, 
rosiner og ristede solsikkekerner

○  Bulgursalat med lime, forårsløg, 
peberfrugt og persille

○  Pastasalat med hjemmelavet 
persillepesto

○  Spinatsalat med sprøde urter 
og ristede mandler

○  Salat med bagte rodfrugter, 
semi dried tomater og 
ristede græskarkerner

○  Cæsarsalat med sprøde 
croutoner og parmesanfl ager

○  Jordbærsalat med mozzarella, 
rucola og balsamico (sæson) +10,-

○  Rødkålssalat med appelsin, æbler 
og nødder (sæson)

Hjemmelavet dressing  
Hvidløgsdressing  5,- pr. pers.
Urtedressing   5,- pr. pers.
Thousand Island  5,- pr. pers.

25 kr. pr. couv.  
Min. 10 couv. af hver variant

SALATBAR 
○  9 slags grønt/tilbehør incl. dressing 

60 kr. pr. couv. - min. 10 couv.



DESSERTER

Vipsens islagkage 
2 slags fl ødeis på lækker makronbund. 
Pyntet med chokolade og frisk frugt
Vipsens isbar 
3 varianter af vores hjemmelavede is. 
Hertil tilbehør efter årstiden
Lækker cheese cake
med kiksebund og årstidens bærkompot
Isrand af hjemmelavet vaniljeparfait 
frisk frugtsalat og chokoladesauce
Tiramisu - lækker italiensk kaffekage
med baileycreme og chokoladecrumble
Karamel-chokolade brownie
med rombraiseret ananas og 
passionscoulis
Æbletærte med creme fraiche
Chokolade fondant
med syltede bær og karamelcrunch 
Luftig chokolademousse
med friske bær og flødeskum 
Danmarks bedste romkugle 2019 
fra Nørre Aaby bageri.
Med vanille is og bær

55 kr. pr. couv. - min. 10 couv.

NATMAD 
KUN I FORBINDELSE MED KØB AF MENU

○ Frikadeller med kartoffelsalat

○ Biksemad med rugbrød og rødbeder

○ Aspargessuppe med kødboller ogbrød

○  Pølsebord 4 slags pålæg og leverpostej med tilbehør og brød

○  Italiensk pølse-ostebord med tilbehør og brød +40,-

○ Suppe efter ønske med brød

       
Andet tilbehør: Hjemmelavet vaniljeis      15,-

55 kr. pr. couv. - min. 10 couv.




