Festarrangement nr. 1.
Forret:

Tarteletter med høns i asparges.
Eller.
Rejecocktail med dressing, brød og smør.

Hovedret:

Svinekam stegt som vildt med hvide og brune
kartofler,
Sødt,surt,waldorfsalat, chips samt vildtsauce.
Eller.
Gammeldags oksesteg, med glaserede løg,
Bønner, sødt og surt, hvide kartofler og
skysauce.

Dessert:

Romfromage med kirsebærsauce.
Eller:
Hjemmelavet is med hakkede nødder og
chokolade.

5 Timers arrangementet min. 15 pers.
indeholder:
• Velkomstdrink med chips.
• 3 retters menu.
• 1 gl. dessertvin.
• Isvand på bordret.
• Kaffe og the samt hjemmebagt kransekage.
Andre drikkevarer er efter regning.
Pris pr. couvert Kr.285,00
5 Timers totalarrangement min. 15 pers.
indeholder ud over ovennævnte:
• Husets vine ad libitum, samt øl og sodavand.
Pris pr. couvert Kr.375,00
Praktisk information:
Bordrene dækkes med hvidt porcelæn, duge og
servietter efter samråd med gæsten, vaser med enkelt
blomst og lys, ønsker om andre blomster dekorationer,
efter regning.
Ved indgåelse af aftale betales der depositum på
Kr. 3.000Endeligt og bindende antal 7 dage før arrangement
dato, børn under 12 år betaler 50 %.
Betaling afregnes samme dag som festen, fratrukket
depositum, vi modtager kontanter og dankort.

Paarupvej 21 . 5210 Odense NV
Tlf. 66 16 04 00 . Mobil: 21 84 72 10
tpi-cafeteria@youseepost.dk

Fest arrangement nr. 2.
Forret:

Bagt laks med chili og birkes, tatarsauce,
brød og smør.
Eller.
Serrano skinke med melon, ristede solsikke
kerner, brød og smør.

Hovedret:

Helstegt Kalvefilet med bagte løg og timian,
små dampede grønsager,
Pom. Rissoles , Kalvesky tilsmagt med hvidvin
og Dijon sennep.
Eller.
Indbagt Svinemørbrad i urtefars med
soltørrede tomater, dagens grønt samt
Pom. hasselbach og svampe sauce.

Dessert:

Nøddekurv med hjemmelavet is og frugtsalat.
Eller:
Hindbærkogt pærer med kruns og lind is.

5 Timers arrangementet min. 15 pers.
indeholder:
• Velkomst drink med chips.
• 3 retters menu.
• 1 gl. dessertvin.
• Isvand på bordret.
• Kaffe og the samt hjemmebagt kransekage.
Andre drikkevarer er efter regning.
Pris pr. couvert Kr.355,00
5 Timers totalarrangement min. 15 pers.
indeholder ud over ovennævnte:
• Husets vine ad libitum, samt øl og sodavand.
Pris pr. couvert Kr.430,00
Praktisk information:
Bordrene dækkes med hvidt porcelæn, duge og
servietter efter samråd med gæsten, vaser med enkelt
blomst og lys, ønsker om andre blomster dekorationer,
efter regning.
Ved indgåelse af aftale betales der depositum på
Kr. 3.000Endeligt og bindende antal 7 dage før arrangement
dato. Børn under 12 år betaler 50 %.
Betaling afregnes samme dag som festen, fratrukket
depositum, vi modtager kontanter og dankort.

Paarupvej 21 . 5210 Odense NV
Tlf. 66 16 04 00 . Mobil: 21 84 72 10
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