Vælg selv Buffet:

Drikkevarer:

Incl. Brød og smør

Velkomst:
 Pr. glas

Kr. 45

Vin:
 Huset rødvin eller hvidvin

Kr. 160

Almindelige drikkevarer:
 Øl
 Sodavand
 Vand pr. kande

Kr. 35
Kr. 20
Kr. 10




















Kr. 25 pr. menu-del pr. couvert
Dampet laks eller tunmousse m. rejer
og dilddressing
Ferskrøget laks eller røget forel m.
æggestand og asparges
Graved laks m. sennepsdressing
Æg med rejer på salat
Roastbeef m. diverse tilbehør
Lun leverpostej m. bacon og
champignon
Plukket kylling på salat m.
karrydressing
2 x årstidens salat
Tarteletter med fyld
Lun porre-/skinke tærte
Lun tomat-/løg tærte m. salat
Brie og blåskimmelost m. druer/kiks
Æble-/ eller pære tærte m.
cremefraiche
Ostelagkage m. kirsebær
Kr. 35 pr. menu-del pr. couvert
Helstegt kalvefilet m. pom rosti tårne
Glaseret skinke m. flødekartofler eller
hjemmelavet kartoffelsalat
Mørbradbøf med bløde løg og
champignon eller champignon á la
creme

Minimum 15 couverter (også ud af huset)


Dagens ret (bestilles i forvejen) Kr. 85

Diverse små skarpe og dessertvine:
 Små skarpe
Kr. 35
 Dessertvin
Kr. 35
 ½ flaske snaps
Kr. 335
 1 flaske snaps
Kr. 575

Stadionvej 1, 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 19 19 - Tlf. 60 37 55 51
Mail: nic@n-i-c.dk

Menu
Fester og
arrangementer m.m.

Supper efter ønske:


Diverse klar supper

Kr. 60



Diverse legerede supper

Kr. 63

Hovedretter:

Dessert:





Frugt m. softice



Vaniljeis m. pærer og chokoladesauce
Kr. 65



Diverse hjemmelavede flødedesserter
Kr. 65



Eksotisk frugtsalat m. råcreme eller
softice
Kr. 65



Hjemmelavet islagkage



Forretter:


Tarteletter m. høns i asparges Kr. 60



Dampet laks m. rejer og flutes Kr. 70



Rejesalat m. flutes

Kr. 60

Porretærte m. laks og flutes

Kr. 65




Landskinke m. slikasparges, lun spinat
og flutes
Kr. 65



Tun mousse m. rejer, asparges og
flutes
Kr. 60



Røget skinke m. melon og flutes
Kr. 65



Ferskrøget laks m. flødestuvet spinat
og flutes
Kr. 70

Andet:







Svinekam m. rødkål, hvide og brune
kartofler, surt og sødt eller
grøntsager.
Kr. 130
Svinekam som vildt, hvide og brune
kartofler, ½ æble, waldorfsalat,
tyttebær og bønner
Kr. 130
Glaseret skinke m. flødekartofler,
blandet salat, grøntsags tærte, flutes
Kr. 125
Kalvesteg som vildt m. hvide og brune
kartofler, bønner, waldorfsalat i
fuglereder, vildtsauce, surt og sødt
Kr. 160
Gammeldags oksesteg m. glaserede
løg, bønner, kartofler, sauce, surt og
sødt
Kr. 155

Kr. 65

Kr. 70

Natmad:


Diverse supper m flutes



Æggepandekage paysanne m.
rugbrød og rødbeder
Kr. 60



3 halve grovboller m. pålæg

Kr. 55

Kr. 60



Helstegte kalvefilet, kartofler,
minimajs, porre m. bacon, ærter og
champignonsauce
Kr. 185



Grov sport sandwich m. salat, ost og
skinke eller m. salat, kalkun, bacon og
ananas
Kr. 60



Oksefilet m. bearnaisesauce, bønner,
fyldt tomat, blandet salat, kartofler
efter ønske
Kr. 185



Lun grøntsags tærte m. salat Kr. 65

Kaffe:



Morgen complet

Kr. 85



Kaffe

Kr. 35



Ostebræt

Kr. 110



Kaffe og småkager

Kr. 50



Kaffe og lagkage

Kr. 60

