
Diner transportable eller buffet

3 retter
KUN

159,-
 Foretter
1. Rejecocktail med Asparges ,salat og dressing

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

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

7. Serranoskinke med balsamico              
  vinaigrette og friske urter

8. Varmrøget laks med  
   flødestuvetspinat og salat

9. Tortillapandekage med  
   oksekød, ost og creme  
   fraiche

10. Gammeldags Asparges- 
       suppe med kødboller

Alle forretter er inkl. brød 
og smør

 Hovedretter
1. Pulled pork og spareribs med coleslaw og 

krydderbagte kartofler samt BBQsauce

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

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. Helstegt glaseret skinke med mixed salat, 
flødekartofler og pastasalat

7. Indbagt svinemørbrad med spinat, serveret med 
smørstegte kartofler, svampe creme og grønt

8.  Helstegt kalvefilet(+20 kr. pr person) med Bearnaise- 
sauce, krydder bagte kartofler og broccolisalat

9. Helstegt oksefilet(+ 20 kr. pr person) med 
krydderbagte kartofler, salatfad og Kronborgs 
pebersauce 

10. Kalvesteg stegt som vildt med brunede og hvide 
kartofler, sødt og surt samt vildtsauce

 Desserter
1.  Hjemmelavet islagkage med lun chokoladesauce

2.   Hjemmelavet citronfromage med flødeskum

3.  Chokoladekage med hjemmelavet vaniljeis

4.  Chokolademousse i skål med limesauce

5.  2 stk. pandekage med hjemmelavet vaniljeis  
og chokoladesauce

6.  Kronborgs hjemmelavede isbombe 
med karamel, chokolade og 
nødder

7. Hjemmelavet isbombe med 
brændt marengs

8. Æbletærte med kanel-
creme og vaniljeis

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



Buffet

 Buffet forslag
Pulled pork, kalkuncouvette og oksecoulotte (ca 100g. af 

hver)

Flødekartofler og ½ bagekartofler samt BBQ eller 
Bearnaisesauce.

Mixed salat eller salatbar,(salatbar min 15 
personer) samt brød og smør.

Det ny kronborg 

Diner transportable
Kun ud af huset og minimum 8 personer.

Menuerne kan afhentes ved Restaurant Det Ny Kronborg,
eller leveres på jeres adresse til flg. takster:

0 - 5 km: . . . . . . . . . . . .50,-
6 - 10 km: . . . . . . . . . .100,-
11 - 20 km: . . . . . . . . .150,-
21 - 30 km: . . . . . . . . .300,-

Praktiske 
oplysninger

KUN 159,-
Vælg mellem lækreforretter og desserter

KUN 20,-  pr. pers.

Restaurant Det Ny Kronborg 
v/Jytte, Bente og Kenneth • Løvenørnsgade 5 • 8700 Horsens

Tlf. 75 62 12 78 

www.detnykronborg.dk • mail: detnykronborg@stofanet.dk


