Server en

STJERNEMIDDAG

til din næste fest

Skal du holde fest, reception eller et firmaarrangement?
Lad Værkets Café Sven Dalsgaard levere maden. Med mere end 30 års erfaring
er vi garanter for, at festmiddagen bliver i absolut topklasse.
Sådan sammensætter du din menu:
1 Vælg tre af de listede forretter
2 Vælg en af de listede hovedretter
3 Vælg en af de listede desserter
4 Vælg evt. oste
Med venlig hilsen

Husk at du altid er velkommen til at kontakte os med særlige ønsker, spørgsmål eller lignende
Priser, levering og kontaktinformation finder du på sidste side.

Forretter
Vitello Tonnato med tunsauce, rucola,
kapers og parmesan

Bagt torskeryg med urtepanade
og salat af grillet asparges

Lakse cannelloni med creme af rygeost,
safran-aioli og hjertesalat med radiser

Kalvecarpaccio med pesto
og parmesanflager

Seafood cocktail med avocado og mango,
hertil tomatdressing

Ceasar salad med ansjosdressing,
crispy croutoner og revet ost

Hovedretter
Langtidsstegt kalveculotte med
bagte tomater og grillet vårløg

Helstegt filet af ungkvæg med peberpanade,
selleripure og karameliserede rødløg

Oksemørbrad ”chateaubriand”, rødvinssauce
og Pommes Dauphinoise (KR. 45,- EKSTRA)

Lammeculotte i rosmarin og hvidløg,
grillet kål og svampe

Hopballe Mølle-kylling med timian
og hvidløg, grove rødder

Til alle hovedretter medfølger to slags varierede salatanretninger,
årstidens kartoffel, en lækker sauce og sauterede grøntsager efter sæsonen
Alt efter nærmere aftale og jeres ønsker

Dessert
Gateau Marcel, fyldig chokoladekage med mousse,
bærcoulis og cremeis med vanille

Lakrids-panna cotta med brombærpure
og skovbær-parfait

Frugttærte med marcipan og vanillecreme
toppet med sæsonfrugt

Chokolade Pavlova med fyldig creme med touch af vanille
belagt med bær og frugt, drysset med revet chokolade

Hvid og mørk chokolademousse
med blommer i mørk rom

Oste
To slags faste, danske økologiske oste
med portvinsfigner

Dansk Marsk Brie fra Skærbæk og Rødkit fra Blåvand
hertil søde nødder

Lindbjerg Blue og Bonzola (Blå Bornholmer),
sprød kiks og kvædegele

Priser
Alle retter er anrettet på fade klar til servering som buffet
PRIS PR. COUV. KR. 220,- Minimum 20 couv.

Tilvalg
Brød og smør
KR. 15,- PR. COUV.

Ekstra forret
KR. 35,- PR. COUV.

Ekstra hovedret
KR. 45,- PR. COUV.

Ekstra dessert eller ost
KR. 30,- PR. COUV.

Levering
Priserne er ved afhentning på Værket, Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C
Levering i Randers og omegn (radius 20km)
KR. 300,-

Kokkeassistance
KR. 300,- PR TIME

Kontakt
T: 86 40 80 88 | cafedalsgaard@yahoo.dk
Med venlig hilsen

Jørgen Øst-Jacobsen og Torben Lindholm | Café Sven Dalsgaard

