SELSKABER
Bryllup
Barnedåb
Runde fødselsdage

Konfirmation

Reception

og meget mere ...

Vi står også for

mad-ud-af-huset
til festen derhjemme

Ved allergener, henvend jer venligst til tjenerpersonalet!
Vores brød kan serveres glutenfrit.

BRUNCHBUFFET
Brunchen foregår typisk fra kl. 10.30 - hvor I eventuelt byder velkommen
til jeres gæster, herefter serveres brunchen fra buffeten.
Vi dækker op med friske blomster og kaffe/te, økologisk æblejuice/appelsinjuice
samt isvand sættes på alle borde.
Varighed er typisk 3-4 timer.

VELKOMST
Husets velkomst (mousserende vin med frisk hyldeblomst- eller rabarbersaft)
Hyldeblomst- eller rabarbersaft til børnene
BUFFET:
Røræg med purløg
Brunchpølser med ketchup
Ristede bacon
Fasaneriets egen varmrøget laks på sprøde landsalater og sauce verte
Udvalg af gode oste samt skæreost med Nice oliven
Udvalg af pålæg (skinke, rullepøse og spegepølse)
Stegte kartofler
Langtidsbagte tomater med pesto
Frisk opskåret frugt
Yoghurt med musli og bærcoulis (serveres i små glas)
Friskbagte lyse og mørke morgenstykker
Friskbagt rugbrød
Friskbagte croissanter
Hjemmebagte pandekager med sirup
Smør og 2 slags marmelade
Æble- og appelsinjuice / kaffe/te, isvand
Pris pr. kuvert ... 330- inkl. velkomst
Pris pr. kuvert ... 295,- ekskl. velkomst
Børn mellem 2-11 år ... ½ pris

Drikkevarer tilbydes efterfølgende ud fra
restaurantens barpriser

FROKOSTBUFFET
1
Ved afholdelse af frokostselskab på Fasaneriet, kan det være som følgende:
Velkomstdrink på balkonen med udsigt til Ledreborg Gods og Golfbane.
Vi skænker hvidvin ved borderne, hvor I også vil nyde maden.
Vi gør klar til kaffe/te samt en avec. Dagen igennem serveres stort udvalg
af kolde drikkevarer og mulighed for at afslutte med natmad ved ca. 20-21 tiden.
Varighed er typisk 6-8 timer.

FORRET
Fasaneriets hjemmerøgede laks med sauce verte
Fiskefrikadeller med grov remoulade og citron
Cæsarsalat med kylling, hvidløgsbrødcroutoner og parmesan
Hertil hjemmebagt brød og smør
HOVEDRET
Helstegt oksefilet stegt med hvidløg
Porchetta “Italiensk rullesteg med krydderurter og æbler”
Små stegte gourmet-kartofler vendt med krydderurter
Stilktomatsalat med feta, rødløg og oliven
Marineret aspargessalat
Pestomarineret pasta med broccoli
Spidskålssalat med abrikoser og kerner
Tzatziki med hvidløg og agurk
Hummus af kikærter med hvidløg
OST
3 europæiske oste med oliven og druer
Hertil rustikt brød og kiks
DESSERT
Chokoladebrownie med frisk frugt og syrnet vaniljecreme
eller hjemmelavede jordbærtærter ”i sæsonen”
Pris pr. kuvert ... 385,-

FROKOSTBUFFET
2

FORRET
Skiver af Fasaneriets koldrøgede laks med sauce verte
Laksemousse af Fasaneriets røgede laks med knækbrød
Stegt kalvecarpaccio med olivenolie, sprøde kapers og rucola
Røget dyrekølle med Karl Johan mayo, sprød ost og syltede rødløg
Hertil hjemmebagt brød og smør
HOVEDRET
Helstegt oksemørbrad
Sprødstegt kylling
Små stegte gourmet-kartofler vendt med krydderurter
Grøn salat af edamamebønner, asparges, spinat, agurk, grønne tomater
Grønsagstærte
Cherrytomatsalat med mozzarella, rødløg og oliven
Melonsalat med vindruer og bær i en sød dijon dressing
Phila dressing med krydderurter
DESSERTBUFFET
Mazarinkage, Gateau Marcel chokoladekage og pannacotta
med rørt is og friske frugt

Pris pr. kuvert ... 395,-

TRADITIONEL
FROKOSTBUFFET

Karrysild med ½ æg og æbler
Marinerede sild med rødløg og kapers
Smørstegt rødspættefilet med grov remoulade og citron
Fasaneriets varmrøgede laks med sprøde salater og sauce verte
Æg og håndpillede rejer med tomat og mayonnaise
Friskstegt ribbensteg med hjemmelavet rødkål
Mørbradbøf med bløde løg og hjemmelavet agurkesalat
Gammeldags hønsesalat med bacon
Krydderfrikadeller
3 slags oste med abrikoschutney, oliven og vindruer
Hertil hjemmebagt brød, rugbrød og kiks
Lun æble crumble med creme fraiche

Pris pr. kuvert ... 365,-

STOR TRADITIONEL
FROKOSTBUFFET
FORRET
Karrysild med ½ æg og æbler
Marinerede sild med rødløg og kapers
Stegte sild med dijon i eddikelage
Smørstegt rødspættefilet med grov remoulade og citron
Røget hellefisk med karseæggecreme
HOVEDRET
Porchetta “Italiensk rullesteg med krydderurter og æbler”
Mørbradbøf med champignon á la creme
Roastbeef med pickles og peberrod
Lun leverpostej med bacon
Tarteletter med høns i asparges
DESSERTBUFFET
3 slags oste med abrikoschutney, oliven og vindruer
Hertil hjemmebagt brød, rugbrød og kiks
Æblemazarintærte bagt med mandler og perlesukker
Hertil syrnet vaniljecreme

Pris pr. kuvert ... 395,-

OM FE STEN...
Velkomstdrink på balkonen med udsigt til Ledreborg Gods og Golfbanen
Vi har dækket pænt op med friske blomster og stofservietter
Vi skænker hvidvin og isvand inden i sætter jer.
Hele aftenen serveres stort udvalg af kolde drikkevarer indenfor
øl, sodavand, økosafter & alkohol frie produkter.
Efter middagen gør vi klar med kaffe/te samt en cognac/bailey
Som afslutning kan vi tilbyde en af vores mange forskellige natmads forslag
Varighed på sådan en fest er typisk 6-8. timer
Prisniveau ligger mellem kr. 895 til kr. 995,-

TIL DEN HELT STORE FEST KAN VI TILBYDE:
Spisning på 1. salen med velkomst og 3 retters menu
Derefter går I ned i vores Restaurant og bar område hvor vi har
gjort klar med kaffe/te, åbnet baren for fadøl og lette drinks
Her er mulighed for booke band eller diskotek til den festlige dans
I har direkte udgang til vores store flotte terrasse med varme i
parasollerne og hygge. Som afslutning på den gode fest,
kan I afslutte med Vores populære grillpølser på terrassen.
Varighed på sådan en fest er typisk 8-10. timer
Prisniveau ligger mellem kr. 995,- til 1.295,-

AFTENBUFFET
1
FORRET
Pestobagt laks på små landsalater med hvidløgsstegte kæmperejer
anrettet med friske krydderurter og purløgscreme
Romainesalat med Fasaneriets egen dressing, grillet kylling,
sprød crouton og høvlet parmesan
Hertil hjemmebagt brød og smør
HOVEDRET
Langtidsstegt oksefilet
Indbagt svinemørbrad med bacon
Flødegratineret kartofler med porre
Stilktomatsalat med balsamicobagte
Cherrytomater, mozzarella og oliven
Spinattærte
Båndpastasalat med tomatpesto, semi-dry tomater,
sukkerærter, forårsløg og broccoli Tzatziki
OST
3 slags oste med abrikoschutney, oliven og vindruer
Hertil hjemmebagt brød, rugbrød og kiks
DESSERT
Citrontærte med marengs på toppen
Pris pr. kuvert ... 420,-

AFTENBUFFET
2
FORRET
Fasaneriets varmrøgede laks med sauce verte
Rørt laksemousse med ærteskud og knækbrød
Fasanrilette
Seranoskinke med melon
Hjemmebagt brød og smør
HOVEDRET
Rosa stegt kalveculotte
Langtidsstegt kalkun stegt med hvidløg og estragon
Kartoffeltimbale
Romainesalat med Fasaneriets egen dressing,
sprød crouton og høvlet parmesan
Råmarineret broccoli salat med peanuts, rosiner og rødløg
Pestomarinerede grilltomater
Grønsagstærte
Phila dressing
smørpisket urtebordelaise
DESSERT
Gateau Marcel chokoladekage
med hindbærsorbet og marineret ananas

Pris pr. kuvert ... 420,-

AFTENBUFFET
3
FORRET
Fasaneriets ferskrøget laks med purløgsemulsion
Stegt kalvecarpaccio med olivenolie, sprøde kapers og syltede rødløg
Skiver af røget dyrekølle med Karl Johan mayo, syltede bøgehatte og bagt ost
Hjemmebagt brød & smør
HOVEDRET
Langtidsstegt oksemørbrad
Hvidløgsstegt lammeculotter
Kylling Diablo
Indbagt kartoffel i butterdej med løg og timian
Bagte rodurter af efterårets grønsager
Haricotverte salat med rødløg
Baconbagt porre
Bearnaise sauce
OST
3 slags oste med abrikoschutney, oliven og vindruer
hertil hjemmebagt brød, rugbrød og kiks
DESSERT
Hvid chokolade fragilité
med passionssorbet, sprødt og frisk frugt

Pris pr. kuvert ... 395,- for 3 retter
Pris pr. kuvert ... 435,- for 4 retter

MENU
1
FORRET
Rørt laksetatar med krydderurter og dijon,
hertil hjemmebagt brød og smør
MELLEMRET
Grillede friske kammuslinger
med ærtepuré og smørpisket hummercreme
Hertil hjemmebagt brød og smør
HOVEDRET
Rosastegt kalveryg med kartoffeltimbale, smørdampet springløg,
hvidløgsristede skovsvampe, langtidsbagte tomater,
hertil kalveglace
DESSERT
Chokolade marcelkage
med marineret ananas salat, nøddeknas og hindbærsorbet

Pris pr. kuvert ... 395,- for 3 retter
Pris pr. kuvert ... 445,- for 4 retter

MENU
2
FORRET
Pestobagt laks med sprød crouton, sauce verte, ærteskud og
små landsalater, hertil hjemmebagt brød og smør
HOVEDRET
Helstegt kalvefilet med ristede gourmetkartofler, spinat timbale, timiansbagte
top gulerødder og rødløg hertil bourgognesauce
DESSERT
Hvid chokolade fragilité med ananassalat vendt med frisk mynte,
hertil mangosorbet og sprød karameltwil
Pris pr. kuvert ... 395,- for 3 retter

MENU
3
FORRET
Fasaneriets varmrøgede laks, skiver af ferskrøget laks og laksemousse
anrettet med purløgsemulsion og krydderurter,
hertil hjemmebagt brød & smør
HOVEDRET
Helstegt kalvemørbrad med små stegte gourmetkartofler vendt i persille,
grønsagstimbale, dampede asparges og springløg,
hertil bourgognesauce
DESSERT
Is á la Alaska med brændt marengs på toppen, bærcoulis og sprødt
Pris pr. kuvert ... 425,- for 3 retter

MENU
4
FORRET
Fasaneriets fisketallerken med ristet kammusling,
hvidløgsstegte kæmperejer og lynstegt tun.
Tomatpesto purløgsemulsion og friske krydderurter
hertil hjemmebagt brød og gourmetsmør
MELLEMRET
Skiver af røget dyrekølle med Karl Johan Mayo, syltede bøgehatte,
bagt ost og sprød malt, hertil hjemmebagt brød & gourmetsmør
HOVEDRET
Helstegt oksemørbrad med indbagt kartoffel i filodej, baconbagt porre,
selleripuré og kraftig rødvinssauce
DESSERTTALLERKEN
Gateau marcel chokoladekage og nougatmazarin,
hertil vaniljeis, hindbærsorbet, karameltwil og frisk frugt efter årstiden
Pris pr. kuvert ... 425,- for 3 retter
Pris pr. kuvert ... 465,- for 4 retter
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