Festmenu

Natmad (serveres indtil kl.00:30)
Tarteletter

stk. kr. 30,-

Supper efter ønske

Se forsiden

Frikadeller m/ varm eller kold
kartoffelsalat

kr. 80,-

Biksemad m/ spejlæg, rødbeder
og brød

kr. 80,-

Pølsebord m/ 4 forskellige slags
pålæg, brød, smør og fedt

kr. 90,-

Kaffe eller the

kr. 28,-

Småkager

kr. 25,-

Kransekagestykker, 2 stk.

kr. 30,-

Hel kransekage, pr. person

kr. 45,-

Smørrebrød

kr. 40,-

Smørrebrød luksus

kr. 50,-

Til festmiddag, jubilæum, reception, møder
eller en hyggelig aften med gode venner.

Supper
Klar suppe med boller
kr.
Aspargessuppe
kr.
Champignonsuppe
kr.
Legeret grøntsags suppe m/ bacon kr.
Muligatawny (Karry suppe)
kr.
Tomatsuppe
kr.

Forretter
Rejecocktail med flutes
Fersk røget laks m/ asparges,
og flutes

60,50,50,50,65,60,-

kr.
kr.

75,80,-

kr.

95,-

Kold fisk m/ rejer, kaviar og flutes kr.

85,-

Kold dampet laks m/ rejer, kaviar
og flutes

kr.

90,-

De anførte priser er inkl. moms og betjening
Deres gæster har mulighed for at overnatte på
kroen, i forbindelse med jeres arrangement

Fiskeskaller m/ dampet rødspætte- kr.
filet, rejer og champignon

75,-

Priser gældende fra 1. marts 2015

Gravad laks m/ surbrød og dressing kr.

80,-

Tarteletter m/ høns i asparges

kr.

60,-

Tarteletter m/ høns og champignon kr.

60,-

Røget landskinke m/ honningmelon kr.
og flutes

75,-

Chokolade

3 stk.

kr. 24,-

Chokolade

4 stk.

kr. 32,-

Priser gælder min. 12 personer
Alle priser er inkl. lys og blomster
Der er også mulighed for Take Away

Fersk røget laks m/ stuvet spinat,
champignon og flutes

Vine, velkomstdrinks, dessertvine m.v.
1/1 fl. Husets hvid- eller rødvin

kr. 185,-

1 gl. velkomstdrink

kr.

42,-

1 gl. dessertvin

fra kr.

38,-

Likør og Cognac

kr.

36,-

Vine ad libitum og 1 gl. dessertvin kr. 220,(under middagen højst 4 timer)

v/ familien Janken
Flensborgvej 164, Styrtom
6200 Aabenraa
Tlf.:

(+45) 7462 1163 – (+45) 7462 3214

Fax:

(+45) 7463 1085

www.soelystkro.dk
mail@soelystkro.dk

Isvand pr. kande

kr. 10,00

Hovedretter
Flæskesteg m/ rødkål og surt
brune og hvide kartofler

kr. 160,-

Flæskesteg m/ gemyse

kr. 165,-

Sprængt svinekam m/ gemyse

kr. 160,-

Hamburgerryg m/ gemyse

kr. 160,-

Glaseret skinke m/ flødekartofler
og mixed salat

kr. 160,-

Kalvefilet m/ waldorfsalat, svesker
tyttebær, surt, brune og
hvide kartofler
Kalvefilet m/ gemyse,
rosmarinkartofler og skysauce

kr. 195,-

kr. 195,-

Oksesteg m/ gammeldags hvidkål, kr. 198,bønner, perleløg, tyttebær og surt
Helstegt oksefilet m/ gemyse,
sauce Bearnaise og bådkartofler
Dådyrsteg m/ waldorfsalat,
svesker, tyttebær, surt
brune og hvide kartofler

kr. 200,kr. 225,-

Helstegt svinemørbrad m/ persille, kr. 195,surt, tyttebær eller årstidens
grøntsager, hvide kartofler
og flødesauce
Schnitzel ”Wiener Art”. Paneret
kr. 145,skinkeschnitzel m/ brasede kartofler
og ærter
Fjerkræ
Andesteg m/ rødkål, svesker,
agurkesalat, tyttebær,
brune og hvide kartofler
Sprængt kalkun m/ gemyse,
hvide kartofler og gemysesauce

kr. 175,-

kr. 155,-

Anretning 1:
Marineret og kryddersild, karrysalat, rejer
m/ mayonnaise, laks, paté, roastbeef
m/ remoulade og peberrod, skinke
m/ italiensk salat
varmt:
Fiskefilet m/ remoulade, tartelet m/ høns i
asparges, mørbradbøf m/ løg og surt,
brød og smør
Osteanretning
kr. 270,Anretning 2:
Marineret og kryddersild, karrysalat, rejer
m/ mayonnaise, laks, paté, 1 slags pålæg
Varmt:
Fiskefilet m/ remoulade, tartelet m/ fyld,
brød, smør og lille osteanretning
Kr. 245,Buffet:
Kold fiskefilet, laks, rejer m/ mayonnaise,
roastbeef m/ remoulade og peberrod
Varmt:
Tartelet m/ høns i asparges, glaseret skinke
m/ frisk salat og flødegratinerede kartofler,
brød og smør
Brie ost m/ vindruer
Kr. 255,Dessert
Citronfromage m/ flødeskum
Romfromage m/ kirsebærsauce
Ananasfromage m/ flødeskum
Mandarinfromage m/ flødeskum
Fløderand m/ kirsebærsauce
Pære Belle Helene
¼ Frisk ananas m/ is og flødeskum
Sveskeblommer m/ Jamaicarom
og flødeskum
Bananasplit
Desserttallerken

kr. 55,kr. 85,-

Islagkage
Is m/ frugter og flødeskum
1 Pandekage m/ is og flødeskum

kr. 60,kr. 60,kr. 65,-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

60,65,60,60,60,52,63,50,-

