3 retter
fra

179,-

Mad ud af huset

Forretter HovedretterDesserter
1. Rejecocktail med asparges, salat og dressing

1. Roastbeef med flødekartofler, pastasalat og salatfad

1. Hjemmelavet islagkage med lun chokoladesauce

2. Tarteletter med høns i asparges (2 stk. pr. person)

2. Gammeldags oksesteg med karotter, hvide kartofler
og glaserede løg, samt sky sauce

2. Hjemmelavet citronfromage med flødeskum

3. Tunmousse med krydderurter, salat og dressing
4. Hvidvinsdampede fiskeruller med dilddressing og rejer
5. Ananasring med hjemmelavet hønsesalat og
bacon
6. Indbagt laks med skaldyrssauce og
salat (+10 kr. pr. person)
7. Røget kalv med urte-mayonaise
og syltede løg samt salat
8. Varmrøget laks med
dressing og salat
(+10 kr. pr. person)
9. Tortillapandekage med
oksekød, ost og creme
fraiche
10. Kyllinge Rillette med
karry-mayo sprød knas
og peber bacon.
Alle forretter er inkl. hjemme
bagt brød og pisket smør.

3. Kalvecoulotte (+10 kr. pr person) med smørstegte
kartofler, grønsagssouffle samt rødvinssauce
4. Svinekam stegt som vildt med brunede og hvide
kartofler, sødt og surt samt vildtsauce
5. Braiseret kalvesteg med smørstegte kartofler
grøntsager og flødesauce
6. Langtidsstegt svinekam med flødekartofler og nordisk
kålsalat
7. Helstegt oksemørbrad med krydderstegte kartofler,
grønt samt rødvinssauce
(+50 kr. pr person)
8. Helstegt kalvefilet (+20 kr. pr person) med bearnaisesauce, krydderstegte kartofler og broccolisalat
9. Helstegt oksefilet (+20 kr. pr person) med
krydderstegte kartofler, salatfad og Kronborgs
pebersauce
10. Kalvesteg stegt som vildt med brunede og hvide
kartofler, sødt og surt samt vildtsauce

3. Chokoladekage med hjemmelavet vaniljeis
4. Chokolademousse i skål med limesauce
5. 2 stk. pandekage med hjemmelavet vaniljeis
og syltetøj
6. Kronborgs hjemmelavede isbombe
med karamel, chokolade og
nødder
7. Lun mazarin med
skovbæris
8. Hjemmelavet Islagkage
med Oreo og Daim
9. Frisk frugtsalat med
chokolade og nødder
(klassisk eller med
råcreme)
10. Trifli efter eget valg
(Jordbær, sveske
eller rabarber) med
makron-flødeskum
og chokolade
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Vælg 2 slags kød:

Vælg 2 slags tilbehør:

Vælg 2 slags grønt/salat:

1. Roastbeef.
2. Braiseret kalvebryst.
3. Langtidssteg kalve culotte.
4. BBQ Pulled pork.
5. Grise Kam stegt som vildt.
6. Kyllingebryst i svampecreme.
7. Indbagt kylling Drumstick.
8. Provence marineret kalkun cuvette.
9. BBQ Kamben (250 g. pr. person)
10. Græsk bacon rullet farsbrød.
11. Rosa stegt oksefilet (+15,-)
12. Rosa stegt oksemørbrad (+ 25,-)
13. USA Colorado Roast (+10,-)
(Der beregnes 100g kød pr person)
(Af hver slags)
Tilkøb af mere kød?
25 kr,- pr 100g
+ evt. tillæg

1. Gratinerede flødekartofler.
2. Bage kartoffel med kryddersmør.
3. Gl. dags kartoffelsalat med
purløg.
4. Små kartofler stegt med bacon
og løg.
5. Pesto stegte kartofler med Grana.
6. Krydrede kartoffel både stegt i
olie.
7. Kartoffel tårn med bacon.
8. Kartoffel lasagne.
9. Pasta penne i tomat flødesauce.
10. Hvedekerne (Risotto).
Tilkøb af ekstra tilbehør?
20,- pr. person pr slags

1. Blomkåls salat med Quinoa og
persille.
2. Grøn bønnesalat med feta og rødløg.
3. Broccoli salat med bacon.
4. Pasta salat med oliven og soltørret
tomat.
5. Grøntsags tærte med bacon.
6. Melon salat med spidskål og
forårsløg.
7. Tomatsalat med mozzarella og
oliven.
8. Nordisk Coleslaw med kerner.
9. Tzasiki og Humus med chips.
10. Mini souffle med bacon.
11. Timian bagte gulerødder.
12. Retrosalat: Iceberg, ærter, majs ,
gulerod, agurk og tomat på fad med
dressing.
Tilkøb af ekstra grønt:
15 ,- pr person pr slags.

Sammensæt
din buffet
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179,-
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Vælg 1 slags
sauce
1. Bearnaise
2. Rødvinssauce
3. BBQ sauce
4. Hvid Pebersauce
5. Flødesauce
6. Svampe sauce
Tilkøb af
ekstra sauce
15,- pr. person

Praktiske
oplysninger
Det Ny Kronborg
Diner transportable
Kun ud af huset og minimum
8 personer.
Menuerne kan afhentes ved
Restaurant Det Ny Kronborg, eller
leveres på Deres adresse til flg.
takster:
0 - 5 km:. . . . . . . . . . .  100,6 - 10 km:. . . . . . . . . .  150,11 - 20 km:. . . . . . . . .  200,21 - 30 km:. . . . . . . . .  350,-

Restaurant Det Ny Kronborg
v/Bente og Kenneth
Løvenørnsgade 5 • 8700 Horsens
Tlf. 42 74 42 59
www.detnykronborg.dk
mail: detnykronborg@stofanet.dk

