Hotel Simested Kro
Platte
Består af de dele mærket med (*) under buffet

SMØRREBRØD

pris pr. stk.

Priser gælder kun ved ud af huset

Luksus platte
Består af de dele mærket med (**) under buffet

Uspecificeret smørrebrød

kr. 30

TILBUD: Ved minimum 20 stk. kr. 25 pr. stk.

Brød & smør

kr. 10 pr. platte

Brunch - Ud af huset
Scrambled æg - Bacon - Pølser - 2 x Pålæg
- Leverpostej - Ost - Marmelade - Brød Smør - Wienerbrød

Minium 15 kuverter

Brunch - På kroen ( ca. 3 timer)
Scrambled æg - Bacon - Pølser - 2 x Pålæg - Leverpostej - Ost - Marmelade Brød - Smør – Wiener- brød –
Kaffe / Te – Juice
Minium 20 kuverter

Tilkøb
Brunch pandekager med
ahornsirup

Kun kr. 450
Til 10—12 personer — Bestilles mindst 2 dage før

Specificeret smørrebrød
kun mod forudbestilling min. 2 dage før
Marineret sild m/ 2 stk. brød
kr. 42,00
Fiskefilet m/ remoulade
kr. 36,00
Rejer m/ mayonaise på franskbrød
kr. 72,00
Røget laks m/ røræg
Kr. 52,00
Leverpostej m/ rødbeder & bacon
kr. 36,00
Dansk bøf m/ spejlæg
kr. 52,00
Roastbeuf
kr. 36,00
Oksebryst m/ peberrod
kr. 36,00
Flæskesteg m/ rødkål
kr. 36,00
Hamburgerryg m/ italiensk salat
kr. 36,00
Skinke m/ røræg
Kr. 36,00
Rullepølse m/ sky & løg
kr. 36,00
Dyrlægens natmad
kr. 36,00
Æg & rejer
kr. 44,00
Ost på franskbrød
kr. 28,00
kr. 28,00
Rullepølse på franskbrød
kr. 22,00
Snitter
TILBUD: Ved minimum 30 stk. kr. 20 pr. stk.

Sandwich
Stjerneskud
m/ 2 stegt fiskefilet,
pyntet med rejer
Luksus Stjerneskud
m/ kogt & stegt fiskefilet,
pyntet med rejer & røget laks

kr. 20,00
kr. 79,00

kr. 99,00

Boldrupvej 75, Simested,
9620 Aalestrup

www.simested-kro.dk
℡ 98 64 90 13

BUFFET & BRUNCH
Smørrebrød / Platter
Pålægskage
Alle Buffeter minimum 10 kuverter
Fri levering Indenfor 20 km,
ved ordrer på minimum kr. 2000
Ved mindre ordrer, hent selv.
Betaling ved levering
De returnerer selv rengjort emballage
Priser pr. 1.04.2018.
Ret til ændringer forbeholdes

Buffet'er

Gruppe 1

Sammensæt selv Deres buffet
Pris pr. kuvert

Lune retter

5 dele kun kr. 119

(3 dele fra gruppe 1 + 2 dele fra gruppe 2)
Pris pr. kuvert

7 dele kun kr.159

(4 dele fra gruppe 1 + 3 dele fra gruppe 2)
Mulighed for tilkøb af yderligere dele.
Minimum 10 kuverter
Priser er KUN gældende "Ud af huset"
Ved arrangement "på kroen" tillægges kr. 75 pr.
kuvert til brød, smør, blomster, duge, bordopdækning og personaleomkostninger
min. 15 kuverter - i ca. 5 timer

Tartelet m/høns i asparges
Kyllingelår
*
Frikadeller m/ rødkål
Frikadeller m/ kold kartoffelsalat
Leverpostej m/ bacon & champignon
.
* / **
Ribbenssteg m/ rødkål

* / ** vedrører Platter

Fisk
* / **

Krydder sild

Røget laks m/ røræg
Røget laks m/ spinat terrine

Varmrøget laks m/ krydderdressing

Graved laks m/ dilddressing
Hjemmelavet rejesalat
Tunsalat
Tunmousse pyntet med rejer

Lune retter

Kolde retter

Oksefilet m/ kold kartoffelsalat
Lille Dansk bøf m/ bløde løg
Skinke m/ flødekartofler

1 slags pålæg
*
Hjemmelavet hønsesalat med ananas
.
**
Roastbeef m/ kold kartoffelsalat **

Andebryst m/ rødkålssalat

Kyllingesalat m/ karrydressing

Røget dyrekølle m/ tranebær
Salatbord m/ dressing (min. 9 slags)
(min. 15 kuverter)
Broccolisalat

Pasta salat

Oste - Frugt

Tomatsalat
Coleslaw salat

Oste - Frugt
Ost - 1 slags
Frugtsalat

Kolde retter

Salat

Salat
Salat blandet m/ dressing

* / **

Lakseroulade på salatbund

Grønsagstærte m/ skinke

**

Æg & rejer

Laksefyldt fiskefilet pyntet m/ rejer

Svinemedaljon m/ bløde løg

Skinke m/ grønsagsterrine

Gruppe 1

Indbagt laks i butterdej (lun)
(min. 15 kuverter)

Røget ørred m/ spinatterrine
Kold dampet laks pyntet m/rejer
(min. 15 kuverter)
Maskeret blomkål pyntet med rejer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiskefilet m/ remoulade

Fisk

Svinemedaljon à la creme

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marineret sild m/ karrysalat

Gruppe 2

* / **

Ostefad m/ 3 slags ost
(min. 15 kuverter)
Ostelagkage
Frugttærter m/ creme fraise

Flutes, Brød & smør

kr. 10

