
Menu oversigt 2020 

Fredag d. 20 marts. Hjemmelavet hønsekødsuppe med 

kød og melboller med brød. 25 kr. 

Fredag d. 27 marts. Tarteletter med høns i asparges 

pyntet med tomat, agurk og persille. 55 kr.  

Fredag d. 3 april. Flæskesteg med rødkål, hvide, brune, 

franskekartofler, og brun sovs. 75 kr. 

Skærtorsdag/Langfredag d. 9/10 april.  

Buffet vil altid bestå af minimum 2 slags kød, 2 slags 

kartofler, salat/grønt, dressing og brød. 98 kr.  

Fredag d. 17 april. Hjemmelavet biksemad med spejl-

æg og syltet rødbeder og brød. 55 kr.  

Fredag d. 24 april. Gullasch med kartoffelmos, rødbe-

der og brød. 75 kr. 

Fredag d. 1 maj. Dansk bøf m. bløde løg, kartofler, 

grønt, syltet agurker og brun sovs. 75 kr.  

Bededag Fredag/lørdag  d. 8/9 maj. Buffet. 98 kr. 

Fredag d.15 maj. Glaseret hamburgryg med hvide kar-

tofler, sovs, grønsagsblanding, syltet agurker, og brød. 

75 kr. 

Kr. himmelfartsdag Torsdag/fredag d. 21 maj.  

Buffet. 98 kr. 

Lørdag d. 30 maj. Stor pinsefest. Menuen og pro-

gram for dagen kommer når vi nærmer os sæson.  

Pris 175 kr. 



Menu oversigt 2020  fortsat 

Grundlovsdag Fredag d. 5 juni. Karbonader med kar-

tofler, stuvet ærter og gulerødder, syltede asier og 

brød.75 kr. 

Fredag d.12 juni. Stegt flæsk med kartofler persille-

sovs og syltet rødbeder. 98 kr. 

Fredag d. 19 juni. Gammeldags oksesteg med kartof-

ler, glaseret perleløg, bønner og brød. 75 kr.  

Fredag d. 26 juni. Mørbradgryde med champignon, 

cocktailpølser, bacon, rødbeder og ris. 75 kr.  

Fredag d. 3 juli. Hjemmelavet biksemad med spejl-

æg, syltet rødbeder og brød. 55 kr. 

Fredag/Lørdag d. 10/11 juli. Buffet. 98 kr. 

Lørdag d. 18 juli. Stor grisefest med live band. Pro-

gram for dagen følger senere. Pris 175 kr.  

Fredag/lørdag d. 24/25  juli. Buffet. 98 kr. 

Fredag/lørdag d. 31 juli + 1 august Buffet. 98 kr. 

Fredag/lørdag d. 7/8 august. Buffet. 98 kr. 

Fredag d. 14 august. Hjemmelavet biksemad med 

spejlæg, syltet rødbeder og brød. 55 kr.  

Fredag d. 21 august. Ovnstegt gril kylling med 

sovs, kartofler, pommes, syltet agurkesalat, remu-

lade, salat, dressing og brød. 75 kr. 

Fredag d. 28 august. Herregårds bøf med stegte båd 

kartofler, ærter, bearnaise sovs, salat, dressing og 

brød. 75 kr. 



Menu oversigt 2020  fortsat 

Fredag d. 4 september. Flæskesteg med hvide, brune, fran-

skekartofler, rødkål, og brun sovs. 75 kr.  

Fredag d. 11 september. Schnitzel med pommes Frits, ærter, 

bearnaisesovs, salat og tilbehør. 75 kr.  

Fredag d. 19 september. Biksemad med spejlæg, rødbeder 

og brød. 55 kr. 

 

Alle fredagsmenuer er i lav sæson 

Derfor skal de bestilles senest torsdagen før -  SMS til   

21425242. 

(Er der ikke minimum bestilt 30 menuer, 

aflyses fredagsmenuen.) 

Buffet er i helligdags weekender og højsæson, 

Derfor er det ikke nødvendig at bestille på forhånd, 

men man må gerne gøre det især hvis man er flere.  

Børn op til 8 år, 30,-. 

Tag med hjem, eller spis hvad du kan i teltet.  

Øl, vin og vand købes i teltets bar til favorabel priser.  

Maden er klar kl. 18.00. 

OBS: Teltet er opvarmet under spisning 


