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Felix Catering

Vin kan bestilles ud af huset!

Vi har lækker vin, 
 som passer til retterne

Alle retter er kun ud af huset. Hvis I ønsker at afholde et 
arrangement i vores lokaler, kan det aftales nærmere.
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Det store kolde bord
• Karrysild m/løgringe
• Marineret sild m/løgringe
• Tunmousse m/ rejer
• ½ æg pyntet m/ kaviar
• Stegt rødspættefilet m/remoulade og citron
• Røget laks
• Kold kartoffelsalat
• Frikadeller m/ rødkål
• Glaseret skinke 
• Mixed salat
• Rullepølse m/ løg
• Kogt skinke m/røræg og asparges
• Leverpostej m/ Champignon og bacon
• Oste anretning m /kiks og vindruer
• Kold svinemørbrad m/ bløde løg
• Pastasalat
• Melonsalat m/feta og kerner
• Roastbeef m remoulade og ristet løg
• Roastbeef m/ ristet løg og peberrod
• Brød og smør
• Kalkun m/ karrydressing og bacon

 5 retter kr. 109,-
 6 retter kr. 119,-
 8 retter kr. 129,-
10 retter kr. 159,-
12 retter kr. 189,-
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Brunchbuffet
• Røræg
• Ristet Bacon
• Små krydderkartofler med peberfrugt
• Pålæg kogt skinke
• Pålæg kalkun
• Pålæg spegepølse med løg
• Pålæg chorizopølse
• Marmelade, Nutella
• Skive ost og brie
• Frisk Frugt og Grøntsager
• Pandekage med sirup
• Kokoskage
• Græsk yoghurt m/ müesli
• Croissanter
• Brød, rugbrød og smør 
• Røget laks
• Frikadeller
• Hot wings
• Lun leverpostej med champignon

Kr. 129,- pr. person

Receptions buffet
• Lakserulle m/pikant ost
• Minisandwich m/ 3 slags pålæg
• Paneret mozzarella sticks
• Tun mousse m/ rejer og citron
• Oliven og feta
• Oste stave
• Frugt
• Grøn peber m/ ost
• Rød peber m/ost
• Parma skinke m/ melon
• Mini frikadeller m/ remoulade

Pr. person kr. 59,-

Min kuvert 30 prs.
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Fest buffeter
Forret 1:
Rejecocktail
Anrettes på fad m/rejer, salat, asparges, citron, tomater, 
dild og Rød dressing. Serveres med brød og smør.

Forret 2:
Hønsesalat
Anrettes på bund af salat m/ ananas. Pyntet m/bacon,  
tomat og purløg. Serveres med brød og smør.

Forret 3:
Lakseroulade  
i wrap m/ pikant ost, rucolasalat, pyntet m/ citron, 
tomat og agurk.

Hovedret 1:
Helstegt oksefilet, Helstegt svinemørbrad, stegt 
champignon med bacon og løg. Flødekartofler 
m/ hvidløg, råstegte kartofler, mixed salat, Parma 
skinke salat m/melon, soltørret tomat og feta.

Hovedret 2:
Marineret kyllingebryst m/ garniture, Oksetyksteg, halve 
bagte kartoffel, stegte rösti kartoffel, Mexicansk sauce, 
råkostsalat med gulerødder og rosiner, mixed salat.

Hovedret 3:
Oksemørbrad med garniture, bagekartofler med smør, 
pebersauce, tomatsalat m/ mozzarella, mixed salat.

Dessert 1:
Tiramisu m/ frisk frugt.

Dessert 2:
Chokoladekage m/ frisk frugt.

Dessert 3:
Osteanretning m/ frisk frugt og et udvalg af kiks.

2  retter kr. 189,-
3  retter kr. 209,-


