KOnfirmatiOnsmenuer 2O2O
MIN. 20 KUVERTER

KONFIRMATIONSMENU 3 RETTER
Forret – vælg mellem
Koldrøget laks – Estragonemulsion – Syltet fennikel – Saltede mandler
Rørt hønsesalat med løvstikke – Ristet rugbrød – Grillet ananas – Syltet agurk
Tunmousse – Spidskål – Cherrytomater – Rejer – Brøndkarse
Seranoskinke – Basilikumpesto – Mizuna – Hasselnødder
Alle forretter serveres med hjemmebagt brød og smør
Hovedret – vælg mellem
Langtidsstegt kalvefilet – Saltbagte petitkartofler – Årstidens grønt – Rødvinssauce
Yoghurtmarineret kalkunbryst – Petitkartofler vendt med løg og urter – Årstidens grønt – Paprikasauce
Dessert – vælg mellem
Amerikansk chokoladekage med bær
Rabarbercrumble med vaniljeis og skovsyre
Pris pr. person kr. 394,Tillæg for oksefilet kr. 45,- pr. person
Tillæg for oksemørbrad kr. 65,- pr. person
NATMAD
Hotdogs med tilbehør
Minicroissanter med fyld af reje-, skinke- og hønsesalat
Frikadeller med kold kartoffelsalat, rugbrød og rødbeder
Tarteletter med høns i asparges
Pris pr. person kr. 89,-

EGEBJERGVEJ 1 | 8700 HORSENS
T.: 76 25 72 00 | INFO@HOTELOPUSHORSENS.DK
HOTELOPUSHORSENS.DK

Opus

KONFIRMATIONSBUFFET
Forret – vælg mellem
Koldrøget laks – Estragonemulsion – Syltet fennikel – Saltede mandler
Rørt hønsesalat med løvstikke – Ristet rugbrød – Grillet ananas – Syltet agurk
Tunmousse – Spidskål – Cherrytomater – Rejer – Brøndkarse
Seranoskinke – Basilikumpesto – Mizuna – Hasselnødder
Alle forretter serveres med hjemmebagt brød og smør
Varmt
Sennepsmarineret kalvelårtunge
Yoghurtmarineret kalkunbryst
Bagt laks med rødløg og forårsløg
Rødvinssauce og paprikasauce – Små kartofler – Årstidens grønt
Salater
Blomkålssalat med syrnet fløde
Tomatsalat med feta og rødløg
Pastasalat med soltørrede tomater og urter
Dessert
Pandekager med vaniljeis
Hjemmelavet fragilitéroulade med hindbær
Ostevogn med blommekompot og mild æblechutney – Hjemmebagt brød – Rørt smør – Kiks
Pris pr. person kr. 425,NATMAD
Hotdogs med tilbehør
Minicroissanter med fyld af reje-, skinke- og hønsesalat
Frikadeller med kold kartoffelsalat, rugbrød og rødbeder
Tarteletter med høns i asparges
Pris pr. person kr. 89,-

Opus

