
Du kan  bestille en rigtig lækker nytårsmenu, med retter der er anrettet i skåle 
og på fade, klar til et veldækket bord, der er nogle  forberedelser, som gør det 
nemt at håndtere maden til din  nytårsaften. kr. 249 pr. kuv. Minimum 6 kuv. 
 
 

Bestil på Tlf. 72302005 - kokkensbuffet.dk

Nytårsmenu ud af huset v/min. 6 kuverter
Alle 3 retter fra kun 6 kuverter.

* FORRET: Cocktail med rejer og laks mixed salat og dressing, anrettet i  
   portionsglas. Hertil brød.

* NYTÅRSMENU: 
   Helstegt oksemørbrad med hvidløg (250g i rå vægt pr. pers.).
   Hertil bearnaisesauce. 
   Små smørbagte kartofler.
   Hjemmelavet broccolisalat anrettet på fad.
   Sæsonens mixed salat.
   Hjemmelavet dressing og brød.

* DESSERT: Jordbær/rabarber trifli med creme og makroner anrettet  
   i portionsglas.

       249,- pr. kuv.

HUSK ! 

FLERE GODE TILBUD PÅ 
 WWW.KOKKENSBUFFET.DK
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Tlf. 72302005 eller kokkensbuffet.dk
Nytårsmad ud af huset - Lige til døren

Bestil levering lige 
til døren fra vores 

Landsdækkende 
Diner Transportable.
 - Det skal være let 

at holde en fest.

Leverin
g ml. 1

0.00-16.00 

d. 31/12-2018

Minimum 6 kuveter



Tlf. 72302005 - kokkensbuffet.dk

Minimum 10 kuveter

3 retters Buffet kr. 156,- pr. kuv.
* FORRET: Kokkens lakseroulade med pikantost anrettet på fad. 
   hertil hjemmelavet dressing og brød.

* NYTÅRSBUFFET: 
* Gourmetkrydret Oksefilet
* Pestokylling i fad.
* BBQ marineret nakkefilet.
* Bagt kartoffel med kryddersmør.
* Rodfrugter marineret i honning.
* Pastasalat med grøntsager og lufttørret salami.
* Mixed bladsalat med pasta og nøddeknas.
* Kold kartoffelsalat.
* Hjemmelavet dressing.

* DESSERT: Kokkens brownie med valnødder anrettet portionsvis på fad.

4-retters Nytårsbuffet kr. 198,- pr. kuv.
* FORRET: Kokkens Kold dampet pangasiusfilet hjemmelavet ravigotte dressing.   Hertil brød

* NYTÅRSBUFFET: 
* Gourmetkrydret Oksemørbrad
* BBQ marineret nakkefilet.
* Kyllingebryst i skiver med pesto, anrettet på fad.
* Mini tortillatårn med tzasiki anrettet på fad.
* Pastasalat med soltørrede tomater, spinat og porre.
* Hvidløgskrydret kartoffelskiver i flødesauce.
* Hjemmelavet klassisk kold kartoffelsalat.
* Klassisk salatfad anrettet med flere slags grøntsager.
* Salat toppings (feta, oliven, marineret hvidløg og nøddemix)

* DESSERT: Kokkens mini jordbærtrifli. Anrettet i små glasskåle.

* NATMAD: Kokkens Hjemmelavet gammeldags suppe med kød og melboller. Hertil Brød

Nytårsbuffet m/4-retter

Nytårsbuffet

Nyåtsmenu Tilbud
Alle 3 retter kr. 199,- pr. kuv.
* FORRET: Lakseroulade med pikantost anrettet på fad  
   pyntet med kaviar, cherrytomat. Hertil hjemmelavet 
   dressing og Brød.

* NYTÅRSMENU: Oksemørbrad, Rødvins sauce, Flød-
   bagte kartofler med timian, Årstidens salat, Tomatsalat 
   med salattern og løg, dressing og brød.

* DESSERT: Luksus Islagkage (sælges kun i hele isla-
   kager á 10 kuv.)

Nytårsmad ud af huset

     156,- pr. kuv.
Landsdækkende Diner Transportable
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HUSK ! 

FLERE GODE TILBUD PÅ 
 WWW.KOKKENSBUFFET.DK

Leverin
g ml. 1

0.00-16.00 

d. 31/12-2018

Leverin
g ml. 1

0.00-16.00 

d. 31/12-2018


