
menukort 2020



Vores sæsonmenu byder på 12 forskellige retter, som er baseret på sæsonens råvarer. Antallet af retter gør, at der
er lidt for enhver smag samt at personer med allergier eller andre behov stadig får rigeligt at spise. Retterne bliver

serveret over tre omgange som forret, hovedret og dessert. Retterne anrettes på fade og i skåle, som sættes på
bordet. Der serveres vine og øl, der passer til menuen.

Første servering

Muslinger dampet i æblejuice

Æg i cocotte 

Rødbede tatar med peberrod

Onion rings med dippelip

 

ANDEN SERVERING

Torsk ceviche 

Pocheret kylling med gremolata

Knoldselleri med nøddeknas

Bagte løg med fræk dressing

 

TREDJE SERVERING

Oste fondue

Vandbakkelser med citroncreme

Svesker syltet i cognac

Hvid chokolade med puffede hvedekerner

ANTAL DELTAGERE:

MINIMUM 10 PERSONER
 
GOD TIL:

GRUPPER OP TIL 50 PERSONER
 
ANTAL RETTER: 

12
 
TIDSPUNKT:

NÅR DET PASSER JER
 
VARIGHED:

CIRKA 5 TIMER
 
HVORHENNE:

VÆLG EN AF VORES LOKATIONER
 
RET HENVENDELSE:

KONTAKT@MADSNEDKEREN.DK
 
RING PÅ TELEFON:

30 13 33 12

Sæson menu

Januar / Februar



Vores sæsonmenu byder på 12 forskellige retter, som er baseret på sæsonens råvarer. Antallet af retter gør, at der
er lidt for enhver smag samt at personer med allergier eller andre behov stadig får rigeligt at spise. Retterne bliver

serveret over tre omgange som forret, hovedret og dessert. Retterne anrettes på fade og i skåle, som sættes på
bordet. Der serveres vine og øl, der passer til menuen.

Første servering

Sprøde risnudler med magisk pulver

Tatar af kalv med trøffel

Pocherede æg med sprøde krummer

Blinis med stenbiderrogn

 

ANDEN SERVERING

Roulade af lam

Kylling schnitzel 

Mashed patato med ramsløg creme

Skalotteløg glaceret med hvedeøl øl og

honning

 

TREDJE SERVERING

Friteret brie med kvæde sauce

Abrikoser i limoncello 

Arme riddere

Chokolade fondue

ANTAL DELTAGERE:

MINIMUM 10 PERSONER
 
GOD TIL:

GRUPPER OP TIL 50 PERSONER
 
ANTAL RETTER: 

12
 
TIDSPUNKT:

NÅR DET PASSER JER
 
VARIGHED:

CIRKA 5 TIMER
 
HVORHENNE:

VÆLG EN AF VORES LOKATIONER
 
RET HENVENDELSE:

KONTAKT@MADSNEDKEREN.DK
 
RING PÅ TELEFON:

30 13 33 12

Sæson menu

marts / april



Vores sæsonmenu byder på 12 forskellige retter, som er baseret på sæsonens råvarer. Antallet af retter gør, at der
er lidt for enhver smag samt at personer med allergier eller andre behov stadig får rigeligt at spise. Retterne bliver

serveret over tre omgange som forret, hovedret og dessert. Retterne anrettes på fade og i skåle, som sættes på
bordet. Der serveres vine og øl, der passer til menuen.

Første servering

Grønne asparges med sauce vinaigrette

Mormorsalat med dild

Panco friterede fiskefingre

Spyd med kylling

 

ANDEN SERVERING

Bacalao med brød

Svinekæber og smørsauterede friske ærter

Stuvet spinat i butterdej

Hvide asparges med brunet smør og karse

 

TREDJE SERVERING

Rygeostcreme med radiser og purløg

Rabarber granité

Jordbær med sabayon

Chokolade makroner

ANTAL DELTAGERE:

MINIMUM 10 PERSONER
 
GOD TIL:

GRUPPER OP TIL 50 PERSONER
 
ANTAL RETTER: 

12
 
TIDSPUNKT:

NÅR DET PASSER JER
 
VARIGHED:

CIRKA 5 TIMER
 
HVORHENNE:

VÆLG EN AF VORES LOKATIONER
 
RET HENVENDELSE:

KONTAKT@MADSNEDKEREN.DK
 
RING PÅ TELEFON:

30 13 33 12

Sæson menu

maj / juni



Vores sæsonmenu byder på 12 forskellige retter, som er baseret på sæsonens råvarer. Antallet af retter gør, at der
er lidt for enhver smag samt at personer med allergier eller andre behov stadig får rigeligt at spise. Retterne bliver

serveret over tre omgange som forret, hovedret og dessert. Retterne anrettes på fade og i skåle, som sættes på
bordet. Der serveres vine og øl, der passer til menuen.

Første servering

Ceviche af dagens hvide fisk

Tærte med små syltede tomater og gedeost

Salat af nye gulerødder, friske ærter og radiser

Kylling nuggets med dip

 

ANDEN SERVERING

Røget makrel i tomat

Kalvebrissel med svensk sauce

Grønne bønner og manchego

Knuste nye kartofler med olivenolie og

krydderurter

 

DESSERTER

Ostetærte med roquefort

Rødgrød

Hindbærsnitter

Chokolade trøfler

ANTAL DELTAGERE:

MINIMUM 10 PERSONER
 
GOD TIL:

GRUPPER OP TIL 50 PERSONER
 
ANTAL RETTER: 

12
 
TIDSPUNKT:

NÅR DET PASSER JER
 
VARIGHED:

CIRKA 5 TIMER
 
HVORHENNE:

VÆLG EN AF VORES LOKATIONER
 
RET HENVENDELSE:

KONTAKT@MADSNEDKEREN.DK
 
RING PÅ TELEFON:

30 13 33 12

Sæson menu

juli / august



Vores sæsonmenu byder på 12 forskellige retter, som er baseret på sæsonens råvarer. Antallet af retter gør, at der
er lidt for enhver smag samt at personer med allergier eller andre behov stadig får rigeligt at spise. Retterne bliver

serveret over tre omgange som forret, hovedret og dessert. Retterne anrettes på fade og i skåle, som sættes på
bordet. Der serveres vine og øl, der passer til menuen.

Første servering

Sandart og puré af jordskokker

Kylling nuggets med dip

Farserede svampe

Pære som salat

 

ANDEN SERVERING

Okse entrecote med trøffelsauce

Græskar med brunet smør

Spinat sauteret i andefedt og valnødder

Jomfruhummer

 

TREDJE SERVERING

Smeltet morbier med smørristet brød

Nøddetærte

Blommer i madeira

Chokolade tuilles med citronglasur

ANTAL DELTAGERE:

MINIMUM 10 PERSONER
 
GOD TIL:

GRUPPER OP TIL 50 PERSONER
 
ANTAL RETTER: 

12
 
TIDSPUNKT:

NÅR DET PASSER JER
 
VARIGHED:

CIRKA 5 TIMER
 
HVORHENNE:

VÆLG EN AF VORES LOKATIONER
 
RET HENVENDELSE:

KONTAKT@MADSNEDKEREN.DK
 
RING PÅ TELEFON:

30 13 33 12

Sæson menu

September / oktober



Vores sæsonmenu byder på 12 forskellige retter, som er baseret på sæsonens råvarer. Antallet af retter gør, at der
er lidt for enhver smag samt at personer med allergier eller andre behov stadig får rigeligt at spise. Retterne bliver

serveret over tre omgange som forret, hovedret og dessert. Retterne anrettes på fade og i skåle, som sættes på
bordet. Der serveres vine og øl, der passer til menuen.

Første servering

Svinekæber braiseret i juleøl og laurbær

Stegte dild marinerede sild

Jordskok creme med ristede hasselnødder

Feldsalat med gedeost og valnødder

 

ANDEN SERVERING

Porre og muslinger

Andebryst med portvinssky og nelliker

Rødbede glaseret i hønsebouillon

Rødkål og svesker stegt i andefedt

 

TREDJE SERVERING

Stilton med romgelé og karse

Crepes suzette

Blodpølse med bagte æbler og honning

Marcipan kransekager med abrikoser

ANTAL DELTAGERE:

MINIMUM 10 PERSONER
 
GOD TIL:

GRUPPER OP TIL 50 PERSONER
 
ANTAL RETTER: 

12
 
TIDSPUNKT:

NÅR DET PASSER JER
 
VARIGHED:

CIRKA 5 TIMER
 
HVORHENNE:

VÆLG EN AF VORES LOKATIONER
 
RET HENVENDELSE:

KONTAKT@MADSNEDKEREN.DK
 
RING PÅ TELEFON:

30 13 33 12

Sæson menu

November / december



Har du spørgsmål til ovenstående menukort eller andre former
for spørgsmål, i forbindelse med vores koncepter så kontakt os

endelig via nedenstående kontakt information
 

De bedste hilser
Morten 

Vi håber at vi vakte din interesse for

E-MAIL KONTAKT@MADSNEDKEREN.DK TELEFON: 30 13 33 12

www.madsnedkeren.dk

Find os på 


