
Mad og hjælp Toftlund  

Brunch og morgenbord ud af huset .
Til hele Jylland og Fyn. 

Scroll ned for at se alle menuer. 

Ring og bestil tid for personligt møde Tlf. 29 90 04 10

Forespørg online www.bestilfestmad.dk

Cvr .12705603

http://www.bestilfestmad.dk
http://www.bestilfestmad.dk
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Brunch er perfekt til jer  der ønsker en dag fest. 

Brunch bør startes senest kl 11.00 da gæster ellers får svært ved at vente med at spise. 

Hvor ikke andet er nævnt er brunch inkl. levering og returnering op til 100 km . tur / retur. 

Der kan bestilles drikkepakke til jeres brunch , som indeholder juice , kaffe , te, sukker og fløde . 

Brunch leveres af alle vores kokke , både fra restaurant og af mesterslagtere . 

Alle vores leverandører er godkendt ved fødevarestyrelsen. 

Der kan leveres med kogekone, til levering hvor der er en godkendt køkken. 

Der følger gratis køkkenhjælp med vores brunch med priser fra kr. 200,- ved min.  30 kuverter .

Under 30 kuverter kan der bestilles køkkenhjælp. Køkkenhjælp anretter og sørger for at få alt maden 
klar til bord. Varmer det der evt. skal varmes, vasker op, brygger kaffe osv. 

Serveringshjælp hjælp til sal , Bestil i god tid. Her er der mulighed for at få hjælp til drikkevarer, tømme 
borde , sørge for vand, vin mv. osv, gøre klar til kaffe og få det ind, kan tilkøbes fra kr. 150,- pr. timer. 
dog min 5 timer. 

Vi opkræver ingen penge ved forespørgsel. 

Der opkræves depositum kr. 1000,- for reservation af mad og hjælp efter ordreafgivelse. 

Depositum fratrækkes den endelig regning og tilbagebetales ikke ved annullering af hele ordren.

Alle menuer ligger i onlinekataloget, hvis I ønsker at forespørge online. Læg i kurv og 
send, vi vender hurtig tilbage.

 Ring og bestil . Tlf. 29 90 04 10

BRUNCH / FROKOST & MORGENBORD UD AF HUSET. 

MIN 30  KUVERTER INKL.  LEVERING OG RETURNRING 100 KM. 

DER KAN LEVERES NED TIL 15 PESONER MOD FRAGTTILLÆG.



Drikkepakke til brunch. kr. 20,-  

www.bestilfestmad.dk - bestilfestmad@gmail.com - tlf . 29 90 04 10
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KLASSISK PAELLA . 
Kaffe, te, sukker , mælk til kaffen  2 x juice ( Der leveres 1 liter pr. 4 personer ) 

Ekstra juice kr. 25,- ( 2 Liter )

Levers kun   Sammen med brunch. Samme  antal som  hovemenu. 

Forespørg online eller  ring  29 90 04 10 . 

Tillægsvalg : Leveres kun sammen med hovedmenuer. 

http://www.bestilfestmad.dk
http://www.bestilfestmad.dk
mailto:bestilfestmad@gmail.com
mailto:bestilfestmad@gmail.com


Frisk frugt. Kr. 20,-
Tillægsvalg . Samme antal som hovedbrunch 
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Frisk frugt fad. Leveres kun sammen med hovedmenuer / receptionsmenuer mv.

Frugtfade varierer efter årstid og udbud. 

Pr. person min.  30 kuverter

Forespørg online eller ring 29 90 04 10 

 



Smurt brød. Store håndmadder. pr. stk. kr. 25,- 

Gratis levering op til 100 km. tur retur fra Toftlund. Min. 12 personer , 50   Nord for Århus. 
Yderligere km. 4,00 pr. km.
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Store håndmadder til reception, Åbent hus  og natmad . Uspecificeret .

Levering inkluderet op til  100 km. tur / retur ved min. 30 stk. 

3 - 4 stk. pålæg, eller 1 stor fisk. 

Min. 30 stykker. med fri levering. Under 30 indhent tilbud med levering. 

Levering inkluderet op til  100 km. tur / retur ved min. 30 stk. 

Kan leveres ned til 15 stk. mod tillæg af levering.

Forespørg online eller ring 29 90 04 10
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Brunch til mange . kr. 150,-
Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Uden hjælp. 

Pris er ved min. 50 personer med kok på stedet. 

Brunch til mange .  Min. 50 ,- 

Brunch 2 .

Marmelade -honning

Skæreost med druer

Spegepølse med løg

Rullepølse med sky

Røræg med bacon og baked beans

Wienerbrød

Fri levering ved min. 50 personer .

Under 50 levering , returnering. 500,-  

Brunch pr. person . min 30 personer. 

 
Forskelligt brød og smør

 

 



Brunch 4. kr. 169,- 
Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Uden hjælp. 

Pris er ved min. 30 personer med kok på stedet. 
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Brunch 4. 

kr. 169,- inkl. brød og smør 

Drikkepakke kan tilkøbes, kr. 20,- 

Min. 30 personer med fri transport . Kan leveres fra 15 personer 

Cremet røræg med stegt bacon

Spansk inspireret brunchpølse med chorizo

Økologisk ost  i skiver.

Friskbagt leverpostej fra Wium i Esbjerg

12 måneders lufttørret skinke fra Spanien

Hjemmelavet syltetøj på sæsonens bær

Græsk inspireret yoghurt med sprød müsli

Croissants

Wienerbrød

Nutella

2 slags skåret frisk frugt 

Multikerne rugbrød

Morgenboller 

Smør

 



Luksus brunch 170,- 
Inkl. levering/ returnering  op til 100 km. tur , retur . Ydeligere km. 4,00 pr km. 
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Luksus brunch planke.

Det hele er flot anrettet på en planke og kan serveres direkte uden tilberedning. 
 

Leveres på planker til bord . 

_________________________________

Luksus Brunch Planke indeholder:

- Scramble egg m. brunchpølser 
- Lakseruller 
- Leverpostej m. bacon 
- Drænet Yoghurt m. frugt & müsli og sirup 
- Krydret spegepølse 
- Rullepølse m. rødløg og tomat 
- Ost og brie m. peberfrugt og marmelade 
- Mini Wienerbrød

Min. 30  kuverter .

Kan leveres ned til 15 personer, mod transporttillæg. 

ikke alt er hjemmelavet 

Inkl. brød og smør 
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Slagter brunch kr. 175,- 
Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Uden hjælp. 

Græsk yoghurt med müsli og kompot 

Hjemmerøget laks med urtecreme 

Skaldyrssalat 

Slagterens rullepølse med sky og løg 

2 x pølser fra slagteren 

Lun leverpostej med bacon og champignon 

2 x oste Hjemmelavet marmelade 

Tærte 

Æggemuffin med bacon 

Brunchpølser 

Pandekager med ahornsirup 

2 x friskbagt brød og smør

Brunch kan leveres ned til  15 personer med transport tillæg. 

Forespørg online eller ring Tlf. 29 90 04 10 



Middelhavs brunch Planke. kr. 180,-
Levering / returnering  op til  100 km. tur /retur ved min 30 personer
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Middelhavs Brunch Planke indeholder.

Det hele er flot anrettet på en planke og kan serveres direkte uden tilberedning. 
 
_________________________________

Middelhavs Brunch Planke indeholder:

- Kartoffel tortilla m. chorizo 
- Tomat salat 
- Tomat Gazpacho 
- Amerikanske pandekager m. sirup 
- Bresaola m. parmesan 
- Lufttørret skinke m. melon 
- Fennikel spegepølse m. syltede løg 
- Drænet yoghurt m. frugt & müsli og sirup 
- Chili & Brændenælde Gouda ost m. druer

Min. 15 kuverter 

ikke alt er hjemmelavet 

Inkl. levering/ returnering  op til 100 km. tur , retur . Yderligere km. 4,00

Brunch kan leveres ned til  15 personer med transport tillæg. 

Forespørg online eller ring Tlf. 29 90 04 10



Brunch 6. Fra restaurant. kr. 179,- 
Inkl. levering og returnering op til  100 km. tur / retur ved min 30 
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Bord Servering 

Snacks brunch Menu.

Serrano skinke med pesto

Salat med tigerrejer

Kyllingespyd med bacon og daddel 

Indbagte rejer med lime-mayo

Bruschetta 
med tomat og parmesan

Majspandekager 
med laks og friskost

Saltede røgede mandler

Hjemmelavede kroketter med ost

Grillede og marinerede rodfrugter

Kartoffelchips og aioli

Fyldte mini peberfrugter

Pesto   

Hertil frisk bagt brød og smør  

Brunch kan leveres ned til  15 personer med transport tillæg. 

Forespørg online eller ring Tlf. 29 90 04 10



Brunch 5 . kr. 195,- 
Inkl. levering og returnering op til  100 km. tur / retur ved min 30 
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Brunch 5.   kr. 195,-   inkl. 5 timers hjælp i køkkenet. 

( kræver køkken med ovn og kogeplade på stedet )

Skyr med müsli 

3 - 4 slags pålæg med spiseligt pynt

Pandekage med sirup 

Scramble æg 

Brunchpølser

Lun leverpostej med bacon

Ostefad med kiks , skæreost, brie ost , div. ost og druer 

Lidt frisk frugt efter årstiden

Wienerbrød 

Brød og smør

Inkl. levering/ returnering  op til 100 km. tur , retur . Yderligere km. 4,00 pr km. 

Brunch kan leveres ned til min 15 personer, mod transporttillæg.

Der vil være hjælp i køkkenet 5 timer ialt. Ankommer 2 timer før spisetid. 

Tillægs timer kan tilkøbes . Vi bliver gerne til slut .



Stor Brunch  200,-
Inkl. levering og returnering op til  100 km. tur / retur ved min 30 , Kræver ovn og komfur på stedet . 

Køkkenhjælp 3 timer under spisning. 
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Marineret sild med kapers og løgringe 

Ægge / karrysalat. 

Æg og tomat 

Serveres ved borde.

På buffet

Små portions græsk yoghurt med frugt og myslipynt

Fiskefilet med remoulade

Varmrøget laks , med rygeostecreme

Pandekage med sirup 

Hjemmelavet marmelade.

Lun leverpostej med bacon

Brunchpølser, scramble æg, bacon

Mini croissant med fyld af hønsesalat

Pålægsfad, rullepølse og spegepølse, pynt

Tærte med med skinke.

Pause.

Chokolademousse , i portionsglas

Ostefad, skæreost, brie ost, grøn ost

Frugt til pynt og lidt kiks   

3 forskellige slags specialbrød og rugbrød. Smør + kr. 20,-



Tapas Delemad 4. kr. 250,- 
Med lunt, kage, mousse, ost og frugt. Inkl. levering op til 100 km. tur / retur .

min 12 kuverter . 50 Nord for Århus 
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Mad i lange baner 3 . 6-8 personer pr. fad .

Leveres på fade eller planker. kan leveres på engangsfade .

Rejer med Mayo og citron 

1x  mini bites  pr. person .

1 miniburger ( kan lunes 2 min. i ovn eller 60 sekunder i mikro )

 1 x Blinis med skinke salat og bacon på Sprød rugbrød med rørt ost .

Tapas bites spegepølse 

chips og dip 

Brød og smør + humus inkluderet

Hvidløg, syltet peberfrugt , oliven, chips og dip  

Blinis med skinke salat og bacon 

2x mini burgere 

Mini Fiskefrikadeller 

2 x Små mini roulade med div. fyld. 

2 slags spansk pålæg 

Små chili med ostefyld

Div. dip. pestro , humus mv. 

Minibrød 

små kager, rom kugler, og chokolademousse. 

Brød Inkluderet. 

Inkl. lunt. 3 x lunt med båd kartofler og kold sauce /dip ( Skal varmes hvis ikke andet aftales.) 

Menuen kan varierer efter årstid og udbud. Pris pr. person. 



Delemad med dessert + kage. 
Mad i lange baner kr. 250,- 

Inkl levering op til  100 km. tur / retur .  Leveres på planke  eller fad til bord. Uden hjælp . 

14

Delemad i lange baner. Til bordservering. Lad dig overraske. 

Tapaslignende delemad  med min 10 dele.

Vælg dessert : 1 Chokolademousse, i festtøj 

Eller vælg kage til kaffen.

Vælg 1 cupcakes med chokolade , pyntet i ønsket farve. 

Leveres på planke eller fad til bord. 

Kan leveres ned til 12 kuverter. 50 Nord for århus.

Der kan være dele der ikke er hjemmelavet.

Inkl. brød og smørrelse. 

Køkkenhjælp 3 timer 


