Velkommen til

Hotel Simested kro
stedet med de hyggelige lokaler.
Vi har lokaler til ca. 200 personer
Kendt for den gode danske mad
Beliggende tæt på rute 13
og kun 12 km. fra motorvejen

Godt tilbud til Jeres udflugter!

www.simested-kro.dk

2 retter veltillavet mad Man-/tirs-/onsdag kr. 125.Tors-/fre-/lør-/søndag kr. 135.-

Andre gode tilbud!
Kaffe / Te

Med stegt flæsk + kr. 10

Kaffe / te med
2/2 boller med smør & kringle
Æblekage & småkager
Kringle & lagkage
1/2 boller med smør, kringle & lagkage

kr. 60
kr. 65
kr. 70
kr. 75

Koldt bord

Frit valg mellem følgende retter
Hovedretter
Gammeldags Flæskesteg

Kr. 95

m/ rødkål, hvide kartofler og brun sovs

Lille Buffet

Kr. 100
Øvrige dage Kr. 110
Marineret sild m/ karrysalat - fiskefilet m/
remoulade- røget laks - 1 slags pålæg - ost
Mandag - Tirsdag - Onsdag

Gammeldags Oksesteg

Kr. 95

m/ hvide kartofler, grønsager & skysovs

Persillefyldt Nakkekam

Kr. 95

m/ surt, hvide kartofler & sovs

Stor Buffet

Kr. 120
Øvrige dage Kr. 130
Marineret sild m/ karrysalat- fiskefilet m/
remoulade- 1 lun ret - 1 slags pålæg æg & rejer - ost
Mandag - Tirsdag - Onsdag

Hamburgerryg
Kalkunbryst

Kr. 95

m/ grønsager, hvide kartofler & flødesovs

Stor dansk bøf

*****

Kr. 95

m/ hvide kartofler, grønsager & aspargessovs

Kr. 95

m/ bløde løg, hvide kartofler & skysovs

Morgencomplet

Kr. 80

Kaffe el. te, juice, rugbrød
& 2/2 rundstykker,
m/ pålæg, ost & marmelade

Morgencomplet

Kr. 70

Kaffe el. te, 2/2 rundstykker, ost
& marmelade, 1 stk. wienerbrød

Morgencomplet
Kaffe el. te, 2/2 rundstykker,
ost & marmelade

Stegt flæsk

Kr. 109

m/ surt& sødt, hvide kartofler & persillesovs

Kr. 60

Desserter
Gammeldags Æblekage

Kr. 50

Islagkage

Kr. 50

Citronfromage

kr. 50

Appelsinfromage

kr. 50

Fløderand

Kr. 50

Priser pr. 1.januar 2019
m/ Kirsebærsovs

Har De andre ønsker kan vi også give et godt tilbud!

Priser gældende ved min. 20 personer
1 chaufør gratis pr. bus
Lokalet til rådighed i ca. 2 timer

