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LIGHT BUFFET
inkl. 2 slags isvand og 2 slags 
saft/lemonade (serveres på bordet)

· Salatbar med minimum 4 slags  
hjemmelavede toppings og dressing

· Udvalg af friskbagt brød og boller  
(hvidt og mørkt)

· Hel frisk frugt

Vælg 1 varm ret:
· Lasagne 
· Pasta med kylling og friske  

grøntsager
· Wok med stegte nudler, svinekød  

og friske grøntsager
· Spaghetti bolognese med friske 

grøntsager og revet parmesan
· Stegt laks med friske grøntsager,  

ris og pimentsauce
· Kylling med ris og karrysauce
· Kalkuncuvette med sauterede 

grøntsager, ris og mild paprikasauce

MEDIUM BUFFET
inkl. 2 slags isvand og 2 slags 
saft/lemonade (serveres på bordet)
Kaffe/Te på buffet

· Udvalg af friskbagt brød og boller  
(hvidt og mørkt)

· Salatbar med minimum 4 slags  
hjemmelavede toppings og dressing

· 2 slags fyldige, blandede salater
· 2 slags pålæg
· 1 ret med ris (f.eks. chili con carne 

eller wok med stegte ris, svinekød  
og friske grøntsager)

· 1 ret med pasta (f.eks. lasagne eller 
spaghetti bolognese)

· 1 varm ret med fisk (f.eks. bagt torsk 
med blomkål og citrussauce eller stegt 
laks med friske grøntsager, ris og 
pimentsauce)

· 1 slags kød (kylling, gris, okse eller 
kalv) med dagens garniture, kartoffel 
og sauce

· Dagens kage
· 1 slags ost med tilbehør
· Frugtfad med hel og skåret frugt

LARGE BUFFET
inkl. 2 slags isvand og 2 slags 
saft/lemonade (serveres på bordet)
Kaffe/Te på buffet

· Udvalg af friskbagt brød og boller  
(hvidt og mørkt)

· Salatbar med minimum 4 slags  
hjemmelavede toppings og dressing

· 3 slags fyldige, blandede salater
· 2 slags pålæg
· 1 ret med ris (f.eks. chili con carne, 

wok med stegte ris, svinekød og friske 
grøntsager

· 1 ret med pasta (f.eks. lasagne eller 
spaghetti bolognese)

· 1 varm ret med fisk (f.eks. bagt torsk 
med blomkål og citrussauce eller stegt 
laks med friske grøntsager, ris og 
pimentsauce

· 2 slags kød (kylling, gris, okse eller 
kalv) med tilhørende garniture, kartoffel 
og sauce

· Dagens kage og frisk frugtsalat
· 2 slags oste med tilbehør
· Frugtfad med hel og skåret frugt

AFTERMATCH
inkl. 2 slags isvand 
og 2 slags saft (serveres på bordet)
Kaffe/Te på buffet
(dette udgør ikke et hovedmåltid)

· Udvalg af friskbagt brød og boller  
(hvidt og mørkt)

· 2 slags pålæg
· Smør/marmelade/honning
· Frugtfad med hel og skåret frugt
· 1 slags yoghurt med hjemmelavet  

granola

PREMATCH
inkl. 2 slags isvand 
og 2 slags saft (serveres på bordet)
Kaffe/Te på buffet
(dette udgør ikke et hovedmåltid)

· 1 varm pastaret (f.eks spaghetti  
bolognese eller lasagne)

· Omelet med dagens garniture 
· Udvalg af friskbagt brød og boller  

(hvidt og mørkt)
· 2 slags pålæg
· Smør/marmelade/honning
· Frugtfad med hel og skåret frugt

Vi ved, at sportsfolk også spiser med øjnene 
og sætter derfor en stor ære i at levere 
lækre og indbydende buffeter/serveringer.

Alle buffeter, Pre- & Aftermatch menuer er 
prisbaseret på minimum 20 personer.

Fødevareallergi og intolerance:
I respekt for at vi alle er forskellige, tages 
der naturligvis højde for allergier og særlige 
behov, i al den mad vi serverer.

Vegetar: 
Såfremt det ønskes, skiftes der gerne en 
vegetarret ind i light, medium og large buffet.

Køkkendøren er altid åben:
Ved flere dages ophold vil vi gerne være i 
dialog om specielle ønsker og behov.
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