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Nord-Als Idrætscenter



Om Cafe Mads i 
Nord-Als Idrætscenter

Caféen er omdrejningspunktet for rigtigt mange 
aktiviteter. Det er her der slappes af efter en tur i 
svømmehallen. Det er også her du kan holde en fest 
med familie og venner. Vi har flere lokaler til rådighed 
– og sikkert også et lokale, som passer til netop din fest 
eller dit arrangement.

Her holdes også møder, generalforsamlinger og 
borgermøder – og dette med op til 1200 personer.

Vores køkken spænder vidt – lige fra Tapas til klassiske 
retter. Vi har et godt udvalg til enhver lejlighed. Og vi 
kan selvfølgelig også levere ud af huset, hvis du ønsker 
at holde festen derhjemme.

Vi laver mad med kærlighed.

I denne folder finder du vores udvalg, og har du 
specielle ønsker, så finder vi sammen en løsning.

Så kontakt Café Mads i forbindelse med dit næste 
arrangement eller din næste fest. Så hjælper vi gerne 
med at få det hele til at spille.

Med venlig hilsen

Café Mads



3-retters menu  

 Minimum 15 personer

Supper
	Klar suppe m. ris, kød- og melboller kr. 65,00
 Aspargessuppe med kødboller kr. 68,00
 Tomatsuppe med kødboller kr. 68,00
 Kartoffel/porresuppe med ristede bacon kr. 68,00
	 Dertil flûtes

Forretter
	Rimmet laks på sprød salatbund 
 m. urtecreme kr. 75,00
 Lakseterrin med marinerede rejer 
 på sprød salat m. citrondressing kr. 75,00
 Tarteletter med høns i asparges kr. 65,00
 Tunmousse med rejer, æg og dressing 
 på sprød salat kr. 70,00
 Kyllingmousse med bacon på sprød salat kr. 70,00
 Røget Serano skinke med artiskokker, 
 pesto, revet grana padano og syltede 
 cherrytomater kr. 72,00
 Dertil flûtes

Hovedretter
	Honningmarineret skinkesteg m. 
 skysauce, ristede kartofler, bagte 
 gulerødder m. timian og honning, 
 ærtesouffle og stegte svampe kr. 140,00
	Langtidsstegt kalvespidsbryst m. 
 skysauce, kartofler, bønner, bagte 
 tomater og smørdampet rødspidskål kr.  145,00 
	Vinbondens kalvefilet m. skysauce 
 m. svampe og vindruer, kartofler, 
 bagte rødbeder, bønner i svøb og 
 stegte svampe kr. 175,00
	Glaseret skinke m. flødekartofler, 
 farverig salat m. mango/chilidressing, 
 sauteret grønt og flûtes kr. 135,00
	Rosastegt oksefilet m. trøffelsauce, 
 stegte små kartofler, dampet asparges-
 broccoli, gulerodssnitte og honning-
 bagte jordskokker kr. 199,00
 Rosa stegt kalveculotte m. bearnaise-
 sauce, ærter francaise, fyldte portobello 
 m. peberfrugt-stuvning og bagte 
 gulerødder kr. 199.00



De klassiste stegeretter
	Kalvesteg stegt som vildt m. hvide og 
 brune kartofler, bønner, waldorfsalat, 
 vildtsky, surt og sødt kr. 175,00
	Svinekam m. rødkål, hvide og brune 
 kartofler, skysauce, surt og sødt eller 
 grøntsager kr. 165,00
	Svinekam steg som vildt m. hvide og 
 brune kartofler, halve æbler m. ribsgele, 
 waldorfsalat, surt og sødt og bønner kr. 170,00
	Gammeldags oksesteg m. glaseret 
 perleløg, skysauce, bønner, kartofler,
 surt og sødt kr. 175,00

Dessert
	Desserttallerken – trippel chokoladekage, 
 bær og vaniljeis kr. 85,00
	Pære Belle Helene – syltet pære med 
 vaniljeis og chokoladesauce kr. 65,00
	Hjemmelavet is med en midte af syrlig 
 jordbæris. Is: vanilje, chokolade, nødde 
 eller saltkaramEl kr. 65,00
	Forskellige hjemmelavede fromager kr. 75,00
	Gateau Marcel m. bær kr. 80,00
	Nøddebagt æble m. Creme Anglaise kr. 75,00
	Blødende chokoladekage m. is og bær kr. 75,00

Natmad
	Diverse supper m. flûtes kr. 60,00
 Pålægsfad m. forskelligte brød kr. 70,00
 Biksemad m. spejlæg kr. 80,00
 Hot Dog kr. 70,00
 Div. sandwiches kr. 60,00



Tapas  

            Minimum 15 personer | per person kr. 185,00

	Serranoskinke 
	2 slags chorizopølser
	Spegepølse med fennikel
	Røget lakserulle i en tortillapandekage 
 m. pikantost og rucola
	Andebryst med syltede rødløg
	Rørt paté med cornichoner
	Små kyllingespyd
	2 slags ost
	Tapenade-aioli – pesto
	Oliven, røgede mandler, peberfrugt m. ost
	Lidt sødt til kaffen



Forretter
	Tarteletter med høns i asparges
 eller
	Tunmousse på sprød salat m. æg og rejer samt 

dressing
 eller
	Rejesalat
 Dertil flûtes
 
Hovedretter
	Vinbondens nakkefilet m. svampe og vindruer
	Glaseret skinke m. sennep og farin, hasselnødder
	Græsk farsbrød m. feta og soltørret tomat 
	Flødekartofler m. peberfrugt
	Stegt kyllingebryst m. feta og farin, hasselnødder
	Grøn pastasalat
	Tomatsalat m. mozzarella og rødløg
	Sauteret grønt fra årstiden
	Skysauce
 
Dessert
	Nøddekage med bær og rørt is
	Chokolademousse
	Pandekager m. hjemmelavet vaniljeis og bær

Klassisk Buffet  

            Minimum 15 personer | per person kr. 199,00



Forretter
	Rimmet laks m. syltede rødløg på en bund af sprød 

salat og urtecreme
 eller
	Serranoskinke på en bund af sprød salat m. 

hjemmelavet pesto, grana padano og balsamico 
creme

 Dertil flûtes
 
Hovedretter
	Braiseret kalvespidsbryst med cremola
	Honning marineret skinkesteg
	Stegt kyllingebryst i basilikumsauce
	Små bagte kartofler eller flødekartofler
	Farverig salat med mango/chili dressing
	Broccoli-salat med crèmedressing og ristet bacon
	Sauteret grønt fra årstiden
	Skysauce

Dessert
	Fransk chokoladekage m. rørt is og bær
 eller 
	Hjemmelavet is m. saltkaramel og en midte m. 
 syrlig jordbæris

Nordborg Buffeterne  

            Minimum 15 personer | per person kr. 205,00



Brunch  

            Minimum 15 personer | per person kr. 190,00

	3 slags pålæg 
	Røget laks
	Lun leverpostej m. bacon og svampe
	Røræg m. bacon og brunchpølser
	Lun porretærte
	Græsk yoghurt m. bær og ristede nødder samt 

akaciehonning
	Amerikanske pandekager med ahornsirup
	3 slags ost
	Frisk frugt
	Små wienerbrød eller tærte – chokolade
	Rundstykker, rugbrød, smør, juice, kaffe, te

Smørrebrød
	Håndmadder ................................................. kr. 20,00
	Smørrebrød ................................................... kr. 38,00
	Smørrebrød, højtbelagt ............................... kr. 45,00
	Sandwich, almindelig ................................... kr. 40,00
	Sandwich, luksus ........................................... kr. 50,00

Klassiske varme retter 
I mange varianter – fra  ....................................... kr. 95,00

Møder | konferencer
Vi laver gerne din mødeforplejning – også ud af huset. 
Minimum 15 personer.

Eksempelvis et formiddagsmøde                              
 per person kr. 95,00

	Friskbagte rundstykker m. pålæg, ost, marmelade   
 og smør 
	Frisk frugt
	Sandwich m. fyld efter aftale
	Hjemmebagt kage

Eller frokost med pålæg samt 1 lun ret kr. 135,00


