
Mad og hjælp Toftlund  

Grill /helstegt pattegris
  ud af huset 

Til hele Jylland og Fyn. Inkl. levering.

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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GRILL & HELSTEGT PATTEGRIS. MED HJÆLP.

NU OGSÅ PAELLA OG PATTEGRIS,  TAPAS OG PATTEGRIS 

OG GRILLEDE FUGLE. 

Mad og hjælp leverer grill til hele Jylland og Fyn. Hvor ikke andet er nævnt Vore menuer inkluderer 
vores grill tilbud levering og returnering  op til 100 km.  tur/ retur. Vi kører grill ud både fra Haderslev, 
Kolding, Og Fyn og vælger altid den kok der er tættest på. 

Alle vores leverandører er godkendt ved fødevarestyrelsen. 

Hvor ikke andet er nævnt indeholder vores menuer kok til grill og udskæring og vores tilbehør er 
tilberedt fra bunden. 

Der er ikke køkkenhjælp med til grill menuer hvor kun hovedret leveres. 

Bestil  forret og desset sammen med grill.  så sender vi en gratis køkken/ opvaskehjælp 3 - 5 timer 
efter  gældende regler. ( Se levering og returnering ) 

Gratis køkkenhjælp ankommer normalt med 1 time før spise tid, og kan hjælpe med at holde buffet 
ved lige og vaske op. Vi er også gerne behjælpelig med at hjælpe til med evt. klargøring af 
velkomstdrink. gratis hjælp assisterer kokken og vasker op. 

Ekstra hjælp f.eks Serveringhjælp , hjælp til sal, 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. 

Hjælp bliver gerne så længe I ønsker, aftal det på dagen og afregn ved slut. 

Vi opkræver ingen penge ved forespørgsel. Vi opkræver penge 8 dage før festen, eller kontant på 
dagen. 

Priser er pr. person ved min 50 kuverter .

Ved mindre vil I altid skulle betale min. de 50 kuverter da vi har kok på stedet .  I  får resten til jeres 
fryser. 

Endelig antal ved mere som 50 kuverter, tilrettes 8 dage før festen . Der indbetales til konto 8 dage før 
festen , eller kontant  ved udlevering af maden på dagen. 

( Vi modtager ikke kort)

Der opkræves depositum kr, 1000,- for reservation af mad og hjælp efter ordreafgivelse. Depositum 
fratrækkes den endelig regning og tilbagebetales ikke ved annullering af ordren.

Bestil i god tid. Grill er populær og da det leveres med kok, vil der bære begrænset antal. 

Forespørgsel kan ske online på linket herunder eller ring Tlf. 29 90 04 10

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/


Helstegt pattegris uden tilbehør

www.bestilfestmad.dk - bestilfestmad@gmail.com - tlf . 29 90 04 10
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 Helstegt  landgris uden tilbehør.

Helstegt pattegris af fynsk landgris i rimelig størrelse alt efter antal gæster. 
Inklusiv kok til grill og udskæring , grillkul, tilberedning.

Min. 50 betalende kuverter.
Inkluderet er transport op til 100 km. fra Odense, eller kolding , samt kok til grill og udskæring. 

Pris pr. kuvert kr .170,- 

Forespørg online på linket eller ring  29 90 04 10 . 
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749231/

Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Kok på stedet . 

http://www.bestilfestmad.dk
http://www.bestilfestmad.dk
mailto:bestilfestmad@gmail.com
mailto:bestilfestmad@gmail.com
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749231/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749231/


Pattegris menu 1. kr.199,-  
Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Kok på stedet . 
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kok Ankommer ca 1- 1,5 time før spisetid og griller færdig på stedet. 

Tilbehør tilberedt  fra bunden.  

Helstegt pattegris menu 1 , med kok til grill/udskæring.

Pattegris med hjælp til grill og udskæring.

Tilbehør.

•Hjemmelavet Flødekartofler

•Broccolisalat

•Grøn blandet salat med dressing

•brød og smør

Inkluderet er transport op til 100 km. fra Kolding eller Odense .  

Kok til grill og udskæring. 

Min 50 kuverter. 

Forespørg online på linket eller ring 29 90 04 10 

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749234/ 

Bestilles der  forret og dessert ( 3 retter )  ,  kan vi levere med 1 gratis 
køkkenhjælp 3 - 5 timer, efter gældende regler. 

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749234/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749234/


Pattegris menu 3. kr. 205,- 
Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Kok på stedet . 
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Inkl. kok til grill og udskæring . 

Helstegt  landgris med tilbehør.

Helstegt pattegris af fynsk landgris i rimelig størrelse til det ønskede antal gæster. Inklusiv 
kok, grillkul, tilberedning og udskæring.

•Cremet Kartoffelsalat

•Pasta pesto

•Årstidens grønne salat

•Coleslaw på spidskål

•Gulerødder og æbler

•Balsamico og koldpresset olie

•Hjemmebagt brød samt smør

Bestilles der  forret og dessert ( 3 retter )  ,  leverer vi 1 gratis køkkenhjælp 3 - 5 timer. 

min. 50 betalende kuverter. 

Forespørg på linket her eller ring  29 90 04 10 

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749238/

 

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749238/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749238/


Pattegris menu 2. kr. 210,- 
Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Kok på stedet . 
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Pattegris menu 2 . 

Vi griller og udskærer.  Tilbehør tilberedt fra bunden. 

Kok ankommer ca 1,5 time før spisetid og griller færdig på stedet. 

•Flødekartofler

•Kartoffelsalat

•Hvidkål/spidskålsalat

•Broccolisalat

•Grøn blandet salat med dressing

•Tomatsalat

•Brød og smør

Min. 50 kuverter pr. kuvert. 

Inkl. levering op til 100 km fra kolding eller Odense. 

Bestilles der  forret og dessert ( 3 retter )  ,  leverer vi 1 gratis køkkenhjælp 3 - 5 timer. 

Forespørg online på linket eller ring  29 90 04 10 .

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749236/

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749236/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749236/


NYHED: Grillede fugle kr. 229,- 
Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Kok på stedet . Min. 50 kuverter.
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Vi serverer 3 Grillede Fugle. 

- Kalkun, And & Unghane. 

Fuglene er farseret med en god krydret fars samt svøbt i bacon. 

Vi griller fuglene hos dig, - nøjagtig som var det en helstegt pattegris med kok. .

2 valgfrie slags kartofler 

2 valgfrie salater 

Spidskålssalat 
Hvidkålsalat  
Broccolisalat  
Bønnesalat  
Pastasalat m/grønt  
Grøn salat m/hjemmelavet rød dressing 
Ratatouille  
Rodfrugter  
Græsk tomatsalat  
Tomatsalat med mozzarella 

Råstegte basilikumkartofler  
Små kartofler m/timian og rosmarin  
Paprikakartofler  
Citronkartofler  
Flødekartofler (alm. eller pesto) 
Spinat/kartoffelgratin  
Kold kartoffelsalat  
Bagekartoffel (2 stk.)  
Grøn pestokartofler  
Mexico kartofler 

Bager brød og smør,  tillægsvalg + kr. 15,-

Forespørg online på linket eller ring  Tlf. 29 90 04 10 

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/763233/

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/763233/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/763233/


Pattegris menu 4. kr. 215,- 
Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Kok på stedet .  Grilles 100 % hos dig
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Denne menu leveres med kok på stedet.

Vi griller hos dig. ca. 6 timer .

Du får 3 lækre gode salater efter kokkens valg. Årstidsbestemt.

Der medfølger desuden hjemmelavet flødekartofler . 

Inkl . brød og smør 

Kokken bliver til I har spist og udskærer selvfølgelig grisen .

Inkl. transport  op til 100 km. tur retur fra Haderslev.

Bestilles der  forret og dessert ( 3 retter ) Leveres med 1 gratis køkken, opvaskehjælp 
3-5 timer efter gældende regler. 

Min. 50 kuverter. 

Forespørg på linket eller ring Tlf. 29 90 04 10 

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749241/

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749241/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749241/


Menu 5. Luksuspakken kr. 255,-  
Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Kok griller på stedet . 
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Helstegt landgris med luksus tilbehør.

Helstegt pattegris af  landgris i rimelig størrelse til det ønskede antal gæster.

Inklusiv kok, grillkul, tilberedning og udskæring.

Flødebagte kartofler

Syd frank kartoffelsalat med grov sennepsvinaigrette.

3 slags tomater med græsk feta og basilikums pesto

Spidskål tzatziki med honning ristede solsikkekerner

Edamame bønnesalat med rødløg og olivenolie

Orientalsk salat med mango. Agurk, lime og chili vinaigrette.

Krydderurtedressing

Hjemmebagt groft landbrød med smør.

Min 50 personer. Inkl levering op til 100 km. tur retur fra Odense. 

Bestilles der  forret og dessert ( 3 retter ), leverer vi 1 gratis køkkenhjælp 3 - 5 
timer. efter gældende regler. 

Forespørg online på liket eller ring Tlf. 29900410

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749243/

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749243/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749243/


Pattegris menu 9. kr. 225,- 
Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Kok på stedet . Min. 50 kuverter.
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Pattegris med tilbehør og grillmester .

min. 50 betalende kuverter.

Helstegt pattegris, Special salat, (Vælg 2 slags) 250g

Spidskålssalat 
Hvidkålsalat  
Broccolisalat  
Bønnesalat  
Pastasalat m/grønt  
Grøn salat m/hjemmelavet rød dressing 
Ratatouille  
Rodfrugter  
Græsk tomatsalat  
Tomatsalat med mozzarella

Kold kartoffelsalat, flødekartofler, eller rosmarin kartofler (350g) 

Ink. Brødbuffet.

Følgende er inkluderet i grill menuen:

Grill med 2 sække kul, opstarter (2 stk.), stålbørste. 1 stk. slagter kommer med grill og 
kul på adressen, tænder op i kul, og lægger grisen på grillen.

Vi passer grillen, varmer maden, skære kødet ud, laver/passer buffeten & rydder op efter 
sig selv. 

Så nemt kan det være at holde en grill fest. 

Forespørg online på linket eller ring. Tlf. 29 90 04 10

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/763244/

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/763244/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/763244/


Pattegris menu 6. kr. 298,-  
Med forret og dessert + 1 køkken opvaskehjælp. 
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Forret på tallerken.

Varmrøget laks på sprøde salater med tranebærcreme og frisk timian.

Hovedret på buffet , Hjemmelavet tilbehør.

Pattegris med hjælp til grill og udskæring

Flødekartofler kartoffelsalat 

Hvidkål/spidskålsalat

Broccolisalat

Grøn blandet salat med dressing

Tomatsalat

Brød og smør Inkluderet .

Dessert ; Jordbærtærte toppet med citronfromage  

Kuvertpris . Kok til hovedretten er slut og dessert er klar. 

1 opvaskehjælp kan leveres efter gældende regler . min. 50 betalende kuverter

Inkl.  levering op til 100 km. tur retur fra Kolding / Odense. Yderliger km. 4,00 

Forespørg online på linket eller ring  Tlf . 29 90 04 10

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749247/

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749247/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749247/


Menu 7. Tapas & gris kr. 285,-   
Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Kok på stedet . Min. 50 
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Tapas + pattegris . 

Tapas menu vælg 2 slags . 

(1) Spansk omelet

(2) spansk serrano skinke 

(3) ansjoser med artiskokker  

(4) 2 forskellige spanske pølser

(5) spansk kartoffelsalat med tunfisk

(6) Oksekødboller med krydret tomatsauce

(7) Spansk Skaldyrssalat

(8) asparges med serrano  skinke

(9) dadler med bacon

(10) omelet med stor rejer

(12) Piquillo peberfrugter fyldt med krabbekød.

Menuen inkluderer 

Helstegt Pattegris med vildt sovs.

Timian karamelliserede kartofler 
eller flødekartofler

Leveres kun sammen med tapas forret 

Pris med 2 x tapasdele.

Hjemmebagt brød inkluderet. 

Hjemmelavede aioli og oliven kan tilkøbes 
+ kr 10,- pr. kuvert

Leveres kun sammen med tapas 

Pris med 2 x tapas 

Kan anvendes som lille stående forret .

Forespørg online på linket eller ring 29 90 04 10 .

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749249/

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749249/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749249/
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PAELLA OG PATTEGRIS. KR. 350,-  
Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. kr. 4.00, kok på stedet fra start til spisning er slut . 

Paella til forret + pattegris hovedret . 1

Hjemmelavede aioli

Oliven 

Forret

Paella med kød friske skaldyr.fisk og alt 
godt fra havet

Kylling

Rejer

Jomfruhummer

Muslinger

Blæksprutte

Hellefisk

Safran

Fumet fiske font

Ris

Menuen inkluderer hovedret

Helstegt Pattegris med vildt sovs.

Timian karamelliserede kartofler 
eller flødekartofler

Leveres kun sammen med paella.

Hjemmebagt brød inkluderet. 

Hjemmelavede aioli og oliven kan tilkøbes 
+ kr 10,- pr. kuvert

Paella  kan anvendes som lille stående 
forret .

Bestil ægte sangria til sangria og brug det 
som stående velkomst og forret. 

For at opnå det bedste resultat, benytter 
vi spanske kokke til paella.

Bestil i godt tid. 

Forespørg online på linket eller ring Tlf. 29 90 04 10 .

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749250/

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749250/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749250/


Forret til pattgeris  kr. 55,-   
Bestilles der  forret og dessert ( 3 retter ) Gratis køkkenhjælp efter gældende regler. 
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1. Laks med rejer og mayonnaise

2. Røget laks med asparges, bacon, rødløg og æggestand

3. Kæmpe rejer på spyd med ruccola og citrondressing.

4. Rejecocktail

5. Hjemmelavet tunmousse med dressing og citron

6. Skinke med melon på salatbund

7. Lakseroulade med krebsehaler på salatbund

8. Tapas med italienskbrød.

9. Varmrøget laks på salatbund, tranebærcreme og frisk timian

10.Carpaccio med parmesan og oliven på bund af ruccola

11.Tarteletter  med høns i asparges

12.Hønsesalat på ananasring med salatbund

Bestil med forret og dessert og få gratis opvaskehjælp 3-5 timer efter gældende regler. 

Se levering og returnering . 

Bestil online sammen med pattegris på linket her. ( Samme antal som hovedretter. )

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749251/

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749251/
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749251/


Desset til pattegris kr. 49,-  
Bestilles der  forret og dessert ( 3 retter ) Gratis køkkenhjælp efter gældende regler. 
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1. Tiramisu med friske jordbær.

2.  frugtærte med cremefraiche. ( Årstidsbestemt )

3.  Gammeldaws chokoladekage med vanillecreme

4.  Chokolademousse i chokoladeskål

5.  Brownies med 1 kugle is 

6.  Vanilleparfait med friske bær

7.  Islagkage 

8.  Frisk frugt i siruplage med råcreme

9.  Gammeldaws æblekage med flødeskum

10. Brownies med hjemmelavet is

11. Osteanretning med druer og kiks

Bestilles der  forret og dessert ( 3 retter ) leverer vi 1 gratis køkkenhjælp 3 - 5 timer, efter gældende 
regler. Læs mere under levering og returnering.  

Køkken hjælpen bliver gerne og hjælper under hele festen. 

Ekstra timer afregnes ved slut kr. 150,- pr. time . 

Bestil sammen med pattegris på linket . Samme antal som hovedretter. 

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749253/

 

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749253/
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