
Valgfri Stegebuffet 

2 slags valgfri kød: 
 

Svinekam m/ peber og ramsløg 
 

Kyllingebryst med bacon 
 

Svinemørbrad med pesto og hvidløg 
 

Krydderskinke 
 

Grillkøller 
 

Honningmarineret skinkesteg 
 

Kalkuncouvette 
 

Oksefilet 
 

2 slags valgfri kartofler: 
 

Flødekartofler 
 

Kartoffelroulade 
 

Kartoffelmuffins 
 

Cafékartofler 
 

Kartoffelrösti 
 

Timian stegtekartofler 
 

Hasselbagt kartoffel 
 

Bagekartoffel m/ porrecreme 
 

1 slags valgfri sovs: 
 

Whiskysovs 
 

Rødvinssovs 
 

Pebersovs 
 

Paprikasovs 
 

Bearnaiessovs 
 

Salatbord eller 3 blandede salater 
 

 
kr. 160,- 

 

Ta' selv bord 

Salat med chilirejer,krydderdressing 
 

Røget laks med fennikelsalat 
 

Fiskefilet m/ remoulade og citron 
 

Kyllingesalat med æbler og selleri 
 

Kyllingepie med bacon, porre og salat 
 

Kyllingebryst med pesto og spinattærte 
 

Blinis med røget mørbrad og 

advokadocreme  

Pastasalat med serranoskinke 
 

Tortillarulle med skinke og pesto 
 

Vandbakkelse med tunsalat 
 

Carpaccio på salat med parmesan, 

bruschetta  

Krydderskinke m / broccolisalat 
 

Frikadeller m/ kold kartoffelsalat 
 

Medaljon m/ champignon a la creme 

Og caffekartofler  

Gratineret pandekager m/ oksefars og 

salat  

Æblemazarintærte 

Blåbær cheesecake  

Pæretærte med cremefraiche 
 

Chokoladekage med marengs 
 

Det er ink. Brød og smør 
 

Vælg 4 retter kr. 160,- 

Vælg 6 retter kr. 180,- 
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Gælder fra 6. marts 2017 

Alergener vedr. mad, kontakt 

køkkenpersonalet   



Her finder du vores menukort til mad ud af huset. 

Priserne er pr. kuvert ud af huset (til afhentning). 

Ønskes festen holdt i Lem Hallens lokaler, skal 

der tillægges 45 kr. pr. kuvert, der dækker 

borddækning, duge, servietter, lys, servering og 

rengøring.  

Forretter 

Tarteletter m/ høns i asparges kr. 40,- 

Hønsesalat på salat m/bacon, brød,smør           kr.45,- 

Rejecocktail m/ brød og smør kr. 50,- 

Tunmousse på salat m/æg,rejer,dressing 

Brød og smør 

kr. 48,- 

Lakseroulade på salat med dressing 

Brød og smør 

kr. 55,- 

Røget laks m/ peberrodsmayonaise 

Syltede rødbeder, brød og smør 

kr. 55,- 

Bagt torsk på salat m/ rejer, senneps- 

Dressing, brød og smør 

kr. 50,- 

Røget andebryst med pære, spinat 

Brød og smør 

kr. 50,- 

  

Smørrebrød m.m. 

Håndmadder kr. 20,- 

Smørrebrød kr. 25,- 

Sportsboller kr. 28,- 

Landgangsbrød m/ost og 4 slags pålæg kr. 42,- 

Pålægskage – pr. person kr. 48,- 

Hovedretter 

Hakkebøf m/ løg, rødbeder, kartofler og 

skysovs 

kr. 85,- 

Skinkeschnitzel m/ brasedekartofler,  

Ærter og skysovs 

kr. 90,- 

Flæskesteg m/ rødkål, hvide og brunede 

kartofler og skysovs 

kr. 99,- 

Fylde svinemørbrad m/ souffle, 

mangosalat, persillekartofler ,pebersovs 

kr. 105,- 

Honningglaseret skinkesteg m/ bl. salat, 

og flødekartofler 

kr. 99,- 

Marineret dyrekølle m/ svampesaute 

Bagt rodfrugter, timiankartofler  

kr. 125,- 

Kalvesteg som vildt med div. kr. 125,- 

Helstegt oksefilet m/   syltede løg, fyldte 

svampe, bønner med bacon, babymajs 

Kartoffelroulade og rødvinssovs 

kr. 140,- 

Kyllingebryst m/ parmesan, skinke, 

Aspargessalat, krydderkartofler 

kr. 95,- 

         Brunch 

Scambled æg med bacon og brunchpølser 

Lun leverpostej med bacon 

2 slags ost / 3 slags pålæg 

Syltetøj/ blinis med sirrrup 

Kyllinge/ bacontærte 

Brød og smør                                             kr. 125,- 

Desserter  

Flødebudding med kirsebærsovs kr. 40,- 

Jordbærtrifili kr. 40,- 

Citronfromage m/ fløde kr. 40,- 

 Frugttærte kr. 45,- 

Brownie med jordbærmousse kr. 45,- 

Orangechokoladekage m/ sorbet kr. 45,- 

Rubinsteinerkage kr. 45,- 

Pandekager med vaniljeis og chokosovs kr. 45,- 

Frageliteroulade m/ jordbærog råsyltede 

bær 

kr. 48,- 

Islagkage på nøddebund kr. 45,- 

Chokoladeskåle m/ frugt og råcreme kr. 45,- 

3 slags is m/ chokoladesovs, vafler og 

drys 

kr. 50,- 

  
  

Natmad  

Frikadeller m/ kartoffelsalat  kr. 45,- 

Klarsuppe med boller kr. 45,- 

Biksemad kr. 50,- 

Pølser og brød m/ div. kr. 55,- 

Hjemmelavet pizza m/ bl. salat kr. 50,- 

Boller med 3 slags pålæg, lun leverpostej 

Og ost 

kr. 62,- 

Sandwich med bl.fyld kr. 40,- 

Skibberabsskovs m/ rødbeder og rugbrød kr. 65,- 

Guleærter med div   -grisehaler                    Kr.95,-  


