Menukort
2021

Den lækre mad leveres fra

Restaurant Marina
og bestilles på telefon 96985000 eller mail hvalpsundgolfclub.dk

Golfretter

Leveringstid max. 30-45 min. bestilles på 98638293

Minimum 2 kuverter pr. ret og 4 kuverter pr. bestilling
Smørrebrød, pr. stk.

kr. 35,00

Bøf med spejlæg

kr. 65,00

Frikadeller med kartoffelsalat

kr. 80,00

Stjerneskud

kr. 85,00

Tarteletter og frikadeller med rugbrød

kr. 100,00

Stjerneskud & mørbrad med rugbrød

kr. 100,00

Limfjordsburger med 200 gr. bøf og salat (+ pommes 20 kr.)

kr. 100,00

Biksemad med spejlæg og rødbeder (min. 4 retter pr. bestilling)

kr. 100,00

Platte nr. 1
Hønsesalat, frikadeller og 3 stk. pålæg

kr. 80,00

Platte nr. 3
Rødspættefilet, frikadelle, roastbeef, hamburgerryg, ost og druer

kr. 100,00

Platte nr. 4
Æg og rejer, flæskesteg med rødkål, rullepølse, leverpostej med
bacon, mørbradbøf med surt

kr. 100,00

Morgenmad
Morgenmad 1
Rugbrød , rundstykker, smør,
2 slags pålæg, 4 skiver
2 skiver ost, brieost, marmelade
Kaffe, the eller juice

kr. 70,00

Morgenmad 2
1 skive rugbrød med 2 skiver pålæg
1 rundstykke med marmelade
Kaffe eller the

kr. 50,00

Morgenmad 3
1½ rundstykke med ost og marmelade
Kaffe eller the

kr. 30,00

Forretter
Rejecocktail

kr. 40,00

Ferskrøget laks med franskbrød

kr. 65,00

Varm menu
10.
Hakkebøf med bløde løg, kartofler, sauce og rødbeder

kr. 100,00

11.
Svinekam med sprød svær, hvide kartofler, skysauce,
rødkål & asier

kr. 110,00

12.
Grydestegt kylling med persille, hjemmelavet agurkesalat,
Kartofler og sauce

kr. 110,00

13.
Peberkoteletter med champignon, pebersauce, græske
Kartofler og mixed salat med dressing

kr. 110,00

19.
Svinekam stegt som vildt med hvide og brunede kartofler,
flødesauce, gelé og waldorfsalat

kr. 120,00

23.
Kalvesteg stegt som vildt med hvide og brunede kartofler,
flødesauce, gelé og waldorfsalat

kr. 130,00

24.
Paneret flæsk, stuvede kartofler, rødbeder og solbær syltetøj

kr. 110,00

Buffet
Buffet nr. 1
Farseret kyllingebryst
Roastbeef
Hjemmelavede flødebagte kartofler
Hjemmelavet kartoffelsalat
Årstidens salat med dressing
2 slags friskbagte flütes
Pr. kuvert

kr. 130,00

Buffet nr. 2
Marineret kyllingebryst
Krydder/party skinke
Hjemmelavet kartoffelsalat
Årstidens salat med dressing
Friskbagte grovflütes
Pr. kuvert

kr. 120,00

Buffet nr. 3
Lakseroulade med dressing & flütes
Hjemmelavet stegt krydderskinke
Hjemmelavede frikadeller
Hjemmelavet kartoffelsalat
Krydrede ovnkartofler
Salat
Flütes
Pr. kuvert

kr. 130,00

Buffet nr. 11
Honningmarineret skinkesteg
Kalvesteg
Græske kartofler
Blandet salat med dressing
Lækkert friskbagt brød
Pr. kuvert

kr. 130,00

Buffet nr. 12
Lakserose på blinis med halve æg
Brød og dressing
Kylling med salat
Ostekage med frisk frugt
Pr. kuvert

kr. 120,00

Buffet nr. 13
Hønsesalat med bacon
Krydderkam
Oksefilet
Smørstegte kartofler
Flødekartofler
Pebersauce
Grøn salat med dressing
Friskbagt brød
Pr. kuvert

kr. 150,00

Desserter
Is i glas

kr. 40,00

Ishestesko fra Vebbestrup Is

kr. 40,00

Æblekage

kr. 40,00

Drikkevarer
0,40 ltr. fadøl

kr. 35,00

0,33 ltr. Dåseøl

kr. 25,00

1 fl. Rød- eller hvidvin (25 cl.)

kr. 40,00

Vand, sodavand med flere, halv liter

kr. 30,00

Bestilling
Golfretter:
Kan bestilles på telefon 98638293 under golfrunden og leveres i klubhuset i løbet at
30- 45 minutter (min. 4 kuverter pr. bestilling)
Buffet’er og varme retter:
Forudbestilles gerne 4 dage før levering (min. 10 kuv.). Endelig antal kuverter bedes
meddeles senest dagen før til sekretariatet pr. mail eller telefon
Vi glæder os til at modtage bestilling:
Telefon

96985000

Mail

info@hvalpsundgolfclub.dk

