KOnfirmatiOn
på Opus 2O21
Når I holder konfirmation hos os, har Brian i køkkenet varmet op
under gryderne. Susanne har pyntet med sæsonens blomster på
bordene og sørget for matchende servietter. Resten af Brians og
Susannes kolleger står ligeledes klar med ægte smil og gennemført forkælelse til jer og jeres gæster.
I kan trygt læne jer tilbage og nyde jeres søn eller datters
konfirmationsfest – vi klarer resten.

KOnfirmatiOnsmenu, 3 retter
MIN. 20 KUVERTER

Forretter
• Røget svinemørbrad – æblekompot – rygeost – sprødt
• Terrine af gris – variation af tomater – basilikumemulsion
• Koldrøget laks – stenbiderrogn – avokadocreme – citron
• Kyllingeterrine – blommechutney – mandler – sprødt skind
• Rejecocktail a la OPUS
Alle forretter serveres med hjemmebagt brød og smør
Hovedretter
• Fyldt kyllingebryst – gulerødder – bagt tomat – sød kartoffel – estragonsauce
• Rosastegt kalv – karamelliseret løgpuré – sæsonens grønt – Pommes Anna – Sauce Espagnole
• Helstegt svinemørbrad vendt i urter – gulerødder i estragon – svampe – forårsløg – små
kartofler – cremet svampesauce
Desserter
• Brownie med passionsfrugtsorbet
• Hjemmelavede pandekager med is
• Citrontrifli med brændt marengs
Pris pr. kuvert kr. 394,Tillæg for oksefilet kr. 45,- pr. person
Tillæg for oksemørbrad kr. 65,- pr. person

Natmad
• Aspargessuppe med hjemmebagt brød
• Hotdogs med tilbehør
• Tarteletter med høns i asparges
• Æggekage med tilbehør og rugbrød
• Frikadeller med kartoffelsalat
Pris pr. kuvert kr. 89,-
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KOnfirmatiOnsbuffet
MIN. 20 KUVERTER

Forretter – vælg en af nedenstående retter
Røget svinemørbrad – æblekompot – rygeost – sprødt
Terrine af gris – variation af tomater – basilikumemulsion
Koldrøget laks – stenbiderrogn – avokadocreme – citron
Kyllingeterrine – blommechutney – mandler – sprødt skind
Rejecocktail a la OPUS
Alle forretter serveres med hjemmebagt brød og smør
Hovedretter
Pancetta – variation af selleri
Langtidsstegt kalvetyksteg – spæde grøntsager
Confiteret kyllingebryst
Bagt kulmule – sennepssovs
Flødekartofler
Råstegte kartofler med rødløg og rucola
Whiskysauce – bearnaisesauce
Salater
Salade Niçoise – tun – æg – oliven – grønt
Bulgursalat – bønner – peberfrugt
Grøn salat
Desserter
Hjemmelavede pandekager – rørt vaniljeis
Pavlova – frisk frugt
Fransk ostebord – brød – kiks – smør
Pris pr. kuvert kr. 425,-

Natmad
• Aspargessuppe med hjemmebagt brød
• Hotdogs med tilbehør
• Tarteletter med høns i asparges
• Æggekage med tilbehør og rugbrød
• Frikadeller med kartoffelsalat
Pris pr. kuvert kr. 89,-
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mad i børnehøjde
BØRNEMENU, 3 RETTER

Forretter – vælg mellem
• Rejecocktail med brød
• Rørt hønsesalat med grillet ananas og sprød butterdej
Pris pr. kuvert kr. 65,-

Hovedretter – vælg mellem
• Pasta Bolognese
• Fiskefilet eller kylling med pommes frites, grøntsagsstave og dip
• Pølser og pommes frites
• Tarteletter med høns i asparges
Pris pr. kuvert kr. 85,-

Desserter – vælg mellem
• Isdessert
• Hjemmelavede pandekager med is
• Brownie med is
Pris pr. kuvert kr. 85,-
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