Gruppetilbud:

Tilbud 1: Inkl. entré til haverne og foredrag:
• Krydret stegt svinekam med ærter bonne femme,
smørstegte kartofler og flødesauce.
– eller –
• Stegt kyllingebryst med rabarberkompot, agurkesalat,
hvide kartofler og flødesauce.
• Kaffe med lun æbletærte og flødeskum.
• Foredrag om Birkegårdens Haver af medejer Merry Sørensen.*
Pris: 280 kr.

Menukort
Grupper & Busselskaber
Sommersæson 2022

Tilbud 2: Inkl. entré til haverne og foredrag:
• Hakkebøf med bløde løg, rødbeder, hvide kartofler
og flødesauce.
• Belgisk vaffel med hjemmelavet vanilje flødeis.
• Foredrag om Birkegårdens Haver af Merry Sørensen.*
Pris: 260 kr.

Tilbud 3: Inkl. entré til haverne og foredrag:
• Krydret stegt svinekam med ærter bonne femme,
smørstegte kartofler og flødesauce.
– eller –
• Stegt kyllingebryst med rabarberkompot, agurkesalat,
hvide kartofler og flødesauce.
• Foredrag om Birkegårdens Haver af Merry Sørensen.*
Pris: 210 kr.
OBS: Min. 25 personer. Alle i gruppen skal have samme hovedret!
* Der tages forbehold for, at indehaver Merry er ledig den planlagte dato.

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

Åbningstider & priser 2022:
Åbent alle dage fra 30/4 – 25/9 fra kl. 10 -18.
Halloween fra 15/10 – 23/10 fra kl. 11-17.
Juleåbent fredag til søndag fra 25/11 – 18/12 fra kl. 14-19.
Åbent for grupper:
Efter aftale med caféen holder vi også åbent for
grupper uden for sæsonen.
Juleåbent for grupper: På hverdage fra 25/11 til 18/12.

Min. 25 pers. Ønsker I evt. at komme andre dage kontakt
caféen. Vi har boder i juleladen fredag, lørdag og søndag
fra kl. 14 til 18.

Kontakt: cafe@birkegaarden.dk eller 58 26 00 42.
Entrépris:
Voksne ............................................................
Senior (65+) ....................................................
Børn (2-12 år) ..................................................
Grupper fra 15 til 34 personer / pr. person ...
Grupper over 35 personer / pr. person ..........

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

110,100,80,95,90,-

Juleentré:
Voksne ............................................................
Senior (65+) ....................................................
Børn (2-12 år) ..................................................
Grupper over 15 personer / pr. person ..........

kr.
kr.
kr.
kr.

100,95,80,90,-

Smørrebrød

Varme retter

1 stk. varm fiskefilet og 2 stk. uspecificerede smørrebrød kr. 105,-

Stegt flæsk med persillesovs

kr. 120,-

Buffet:

Forloren hare med kartofler, sauce samt sødt og surt

kr. 120,-

Hvide sild, kryddersild, karrysalat og æg, lun fiskefilet
med remoulade og citron, 1 x pålæg, lun frikadelle,
lun leverpostej med bacon, lun svinekam med surt og
2 slags ost med frugt

Glaseret skinke med flødekartofler, mix salat og dressing kr. 130,Svinekam med kartofler, sauce, rødkål samt surt og sødt kr. 135,kr. 175,-

Drikkevarer

Gammeldags kalvesteg med kartofler, sauce,
1 x grøntsager, tyttebær, surt og waldorfsalat

kr. 155,-

Oksemørbrad med pomme rissoles, årets grønt,
syltet rødløg bearnaise/champignon a la creme

kr. 160,-

Kildevand		

kr.18,-

Sodavand, 25 cl.		

kr. 25,-

Alm. øl 		

kr. 35,-

Hvid- eller rødvin, 18,7 cl.		

kr. 55,-

Hvid- eller rødvin, 1 flaske		

kr. 210,-

Forret: Pastasalat med grønt og pesto

kr.  55,-

Snaps / Bitter, 3 cl.		

kr. 30,-

Hovedret: Green no beef sandwich med bådkartofler
salat og dip

kr.  95,-

Kaffe & te

Varme retter min. 25 personer – alle i gruppen skal
vælge samme ret på nær vegetarret.

Vegetar retter

Desserter

Kaffe eller te – ad libitum		

kr. 30,-

Kaffe eller te med småkager		

kr. 40,-

Dessert brownie serveres med is og frugt

kr. 55,-

Kaffe eller te med hjemmebagt kage		

kr. 70,-

Belgisk vaffel med hjemmelavet parfait

kr. 55,-

Kaffe eller te med lagkage, æblekage eller
æbletærte		

kr.75,-

Bagt æbletærte med flødeskum

kr. 55,-

Kaffe eller te med halv bolle og lagkage		

kr. 85,-

Min. 25 personer. Alle i gruppen skal bestille det samme.
Ved evt. andre ønsker – ring til os, og vi taler om det.

Se også gruppetilbud på bagsiden!

