Festmenukort
�

2022
Kuvertpris er inkl. entré til haverne.
Min. 30 voksen kuverter.

Festmenu 1

Festmenu 2

Velkomstdrink

Velkomstdrik

� 1 glas hvidvin med hyldeblomst.

Forret serveres på tallerken

� Tunmousse anrettet med salater, krabbecut, rejer og
dressing. Hertil flutes og smør.

Buffet
�
�
�
�
�
�
�

Kalveculotter.
Frikadeller.
Bacon-krydderstegt kamfilet.
2 slags kartofler efter eget valg.
Grøntsagstærte.
2 slags salater efter sæson og udbud.
Dressinger og pesto.

� Fromage kage og is parfait med pynt.
� Kaffe og te.
Pris pr. kuvert 475 kr.*

� 1 glas Asti spumante eller 1 glas hvidvin med
hyldeblomst.

Buffet	
� Gravad laks med sennepsdressing.
� Tynde skiver af fjordskinke med melonkugler,
soltørrede tranebær og høvlet parmesan.
� Brød og smør.

� Stegt kyllingebryst med saute af løg, peberfrugt,
�
�
�
�
�

soltørrede tomater og hvidløg.
Oksefilet.
Glaseret svensk skinke.
2 slags kartofler efter eget valg.
2 slags salat efter sæson og udbud.
Grøntsagstærter, dressinger og sauce.

� Hjemmelavet chokolade brownies med hjemme
lavet is parfait og frisk frugtsalat.

Kaffe og te

Min. 30 pers. til fuld kuvertpris. Børn fra 2 -12 år ½ pris.

Vælg én ret

� Kaffe og te med hjemmelavet kransekagekonfekt.
� Kaffe og te med 2 stk. fyldte chokolader.
� Kaffe og te med Birkegårdens hjemmelavede
lagkage.

* Natmad kan tilkøbes, 65 kr. pr. kuvert – se side 5.
Tilkøb af vin ad libitum i 7 timer – se side 7.

Pris pr. kuvert 520 kr.*
Min. 30 pers. til fuld kuvertpris. Børn fra 2 -12 år ½ pris.
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Festmenu 3
Velkomstdrink
� 1 glas Asti spumante med hyldeblomst.

Forret serveres på tallerken

� 3 små serveringer på en tallerken: Mini rejecocktail
med dressing, rose af røget laks på lakserogn
dressing, mini croissant med hønsesalat, bacon og
asparges hertil flutes og smør.

Buffet
�
�
�
�

Kalvefilet gratineret med pesto og parmesan.
Langtidsstegt nakkefilet med persille og bacon.
Italienske kødboller i grov tomatsauce.
Krydderurte bagte små kartofler med aioli, sauce,
flerfarvet tomatsalat med springløg, mini mozzarella
og basilikum.
� 2 slags salat efter udbud og sæson, dressinger,
pesto og tapanade.
� Skær selv brød og smør.

� 3 slags ost fra ind- og udland og Tiramisu.

Kaffe og te

Vælg én ret

� Kaffe og te med hjemmelavet kransekagekonfekt.
� Kaffe og te med 2 stk. fyldte chokolader.
� Kaffe og te med Birkegårdens lagkage.
Pris pr. kuvert 545 kr.*
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Min. 30 pers. til fuld kuvertpris. Børn fra 2 -12 år ½ pris.

Festmenu 4
Velkomstdrik 
� 1 glas Asti Spumante.
� 1 glas hvidvin med hyldeblomst.
� 1 glas kir.

Forretter 

Hovedretter 

Vælg

Vælg én ret

� Svinekam vælg imellem stegt som vildt, krydder

Vælg én ret

� Kasserolle af butterdej med høns i asparges. Fløde

stuvning af hønsekød, hvide og grønne asparges,
fyldt i bagt butterdejsskål.
� Tårn af varmrøget laks, anrettet på salater med rejer
og urtedressing. Hertil flutes og smør.
� Åben pandekage med salat og cremet skaldyrssalat.
Hertil flutes og smør.
� Hellefisk på salat. Afkølet dampet hellefisk anrettet
på salat med citrusmarinerede rejer, krydderurter og
aspargessnitter og tomatsalsa. Hertil flutes og smør.

urtestegt med Dijon sennep eller med sprød svær.
Tilbehør efter aftale.
� Kalvesteg som vildt eller med grøntsager. Tilbehør
efter aftale.
� USA rosastegt cyvette med tilbehør efter aftale.
� Gammeldags oksesteg m/glaseret løg, hvide kartof
ler, sødt og surt og grøntsager efter eget valg.

Desserter 

Vælg én ret

� Citronfromagekage med pisket softice, bær,

karamelliseret hvid chokolade og grøn sukker.

� Nøddekurve med 3 slags is pyntet med flødeskum
og frugt.

� Hjemmelavet islagkage.
� Fragilité roulade med hjemmelavet citrusis anrettet
på grøn æblepurre pyntet med frugt.

Pris pr. kuvert 525 kr.*
Min. 30 pers. til fuld kuvertpris. Børn fra 2 -12 år ½ pris.

�

“Sammensæt selv din menu: Velkomstsdrik,
forret, hovedret, dessert og kaffe.”

�
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Natmad

Børnebuffet

Vælg én ret

Buffet

� Aspargessuppe med kødboller og flutes.
� Pølsebord med rullepølse, leverpostej, saltkød,

�
�
�
�
�
�
�

spegepølse, tilbehør, brød og smør.

� Biksemad med spejlæg.
� Røde pølser med brød og tilbehør.
� 3 stk. sandwich med hjemmelavet fyld.
Pris pr. kuvert 65 kr.

Pris pr. kuvert 155 kr.

Min. 30 pers. til fuld kuvertpris. Børn fra 2 -12 år ½ pris.

Gælder kun for børn under 12 år. Min. 10 børn.

�

Mindesammenkomst
Buffet
� 1/1 bolle med smør, kringle og lagkage.
� Kaffe og te.
Pris pr. kuvert 120 kr.
Min. 25 pers. til fuld kuvertpris. Børn fra 2 -12 år ½ pris.
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Spaghetti med kødsauce.
Pølser uden farve.
Kylling nuggets.
Fiskefilet.
Pommes frites.
Remoulade, sennep, og ketchup.
Grøntsagssnacks.

�

Brunch
Brunch buffet
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

2 slags pålæg.
Røget laks.
Skæreost og brie.
Leverpostej med bacon.
Røræg med cocktailpølser og bacon.
2 slags marmelade og Nutella.
Græsk yoghurt med müesli og friske bær.
Amerikanske pandekager med sirup.
Blandet morgenbrød, grovbrød og rugbrød.
Wienerbrød.
Frugt.
Kaffe, te, mælk og juice.

Pris pr. kuvert 255 kr.
Min. 30 pers. til fuld kuvertpris.
Børn fra 2 -12 år 140 kr. pr. kuvert.

NB: Brunch kan serveres fra kl. 9-11
med varighed på 3 timer. I er velkommen
til at blive i haverne til kl. 18.

�
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�

Drikkevarer
Vin
� 1/1 flaske Husets hvidvin
� 1/1 flaske Husets rødvin

kr. 210,kr. 210,-

� 1/1 flaske El Calie Mascato, Italien
� 1/1 flaske portvin – rød eller hvid
� Portvin – rød eller hvid, 5 cl.

kr. 320,kr. 320,kr. 40,-

� Vand i glasflaske, 25 cl.
� Øl, 33 cl.
� Snaps / Bitter

kr.
kr.
kr.

25,35,30,-

� Cognac eller likør, pr. genstand

kr.

40,-

Dessertvin

Øl, vand og snaps

Avec

�

Vin ad libitum
Vin ad libitum, 1 glas portvin, øl og sodavand i 7 timer.
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Pris pr. kuvert 225 kr.

Generelle betingelser
Priser:
Alle priser er inkl. entré, dekorationer, betjening og moms. Et selskabs
arrangement er beregnet til at vare 7 timer og brunch 3 timer. Varer jeres
selskab længere er timeprisen 500 kr. til dækning af personaleudgifter.

Bestilling:
Ved endelig bestilling modtages en ordrebekræftelse med anførsel af
antal, dato og ordre.
Der indbetales et depositum på 5.000 kr. senest 4 uger før
afholdelse af festen.

Afbestilling:
Ved afbestilling af hele selskabet, efter aftalen er indgået, 
faktureres der ud fra nedenstående.
Inden 4 uger før
Fra 4 uger til 9 dage før

= Uden beregning
= Depositumet på 5.000 kr.

Endeligt antal og ændring af antal:
Det endelige antal gæster skal meddeles min. 8 dage før. Ændres
antallet negativt inden for 3 dage før, betales der fuld kuvertpris.
Min. 30 personer til fuld couvertpris, bliver selskabet fx på
25 personer, betales der for 30 personer.

Betaling:
Alle priser er netto kontant og betales på arrangementsdatoen. Deposi
tum på 5.000 kr. indbetales senest 4 uger før afholdelse af festen.

Birkegårdens Haver : Tågerupvej 4, Tågerup : 4291 Ruds Vedby : Tlf. 58 26 00 42 tast 1 for café
cafe@birkegaarden.dk : bh@birkegaarden.dk : www.birkegaarden.dk

