Lidt om mad og hjælp Toftlund.
Mit navn er Suzanne Staael født i 1955 i Esbjerg.
Jeg har været selvstændig det meste af mit liv fra
jeg var 23 år, dog med et lille hop på et par år.
I dag driver jeg mad og hjælp som holder til i
Toftlund , Jeg har igen valgt at få hjemmekontor og
møderum hjemme for at spare tid og derved kunne
have mere tid til alle mine festglade kunder. .
Jeg sender i dag mad ud af huset til hele Jylland og
Fyn. Sjælland kun til større arrangementer mod
transport og bro tillæg.
Desuden kan jeg tilbyde køkken og serveringshjælp
til jeres fest, jeg leverer mad med 1 gratis
køkkenhjælp ved 3 retters menuer / buﬀeter så
længe jeg har ledige hænder.
Jeg samarbejder med mange kokke når mit festmad skal tilberedes , kokke der er
fordelt over hele landet hovedsaglig gode restauranter .
Alle samarbejdspartnere er registreret ved fødevarestyrelsen.
Selv står jeg registreret ved fødevarestyrelsen som kogekone og laver bl.a, en del
natmad, pandekager , kager. Jeg er godkendt ved fødevarestyrelsen som
kogekone . Festmenuerne laver kokkene alt efter valg af menu.
Skal du have fest kontakt os og få en snak om jeres fest.
Jeg hjælper gerne med at finde gode festlokaler med at finde festlokaler, når der
reserveres mad ud af huset.
Vi glæder os til at høre fra jer. Ønsker I et uforpligtende møde ring eller skriv til os.
Der gives ikke rabat på menuer uden gratis køkkenhjælp. Gratis køkkenhjælp
varer ikke evigt , bestil derfor i god tid. Hus at oplyse om evt. allergener.

katalog mad ud af huset.
NATMAD. KUN SAMMEN MED HOVEDMENUER . SAMME ANTAL.
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PØLSE OSTEPLANKER. KR 60,-

Natmad : Leveres kun sammen med hovedmenuer og samme antal .
Oste og pølsebord på planker. Hjemmebagt bolle og hjemmebagt
knækbrød.
3 slags pålæg og div. oste efter udbud og kokkens valg . Pynt af
spiseligt frugt .
Uden lunt , Leveres på planke direkte til buﬀet .
Boller skal varmes i egen ovn.
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Pandekager. Byg selv til natmad kr. 60,-

Der leveres 2 færdige smørstegte pandekager p.p.
( lunes i egen ovn ca 20 min. i indpakket stand )
Vælg 1 pandekage. 2 slags + kr. 10-

Fyld 1 . Spinat og kalkun chorizo , pesto , cous cous og fetaost
Fyld 2. Pandekage med skinke, rørt flødeost, purløg, ristede champignon, og revet ost.
Fyld 3. Begge slags , 2 pandekager pr. person + kr. 10,00
Fra 15 kuverter. Kun sammen med hovedmenuer og samme antal .
Vejledning medfølger .
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Store håndmadder 2 pr. person. kr. 60,2 stk. pr. person .
Store håndmadder med 3 - 4 stk. pålæg / 1 fisk .
Uspecificeret . Leveres i smørebrødsæsker som skal på køl.
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Små snitter 3 stk. p.p kr. 60,3 små snitter pr person . 1-2 stk. pålæg . Uden fiskefilet. Leveres i smørrebrødsæsker og
skal på køl.
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Hotdogcyklen til natmad. kr. 65,Vi leverer cyklen med bemanding.
Spis hvad I kan af hotdog ! En sikker succes til natmad.
Ved mange hotdog har vi brug for almindelig strøm, eller ovn til at varme brød .
Pris er ved Min. 50 kuverter.

Inkl. levering op til 100 km. tur / retur . Yderligere km. + kr. 4,00
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Pølse og ostebord.lun leverpostej kr. 60,2-3 slags pålæg , Lun leverpostej med bacon ( Lunes på stedet ) ostefad med skæreost,
brieost div. ost.
Spiseligt pynt.
Hjemmebagt gulerodsbolle, rugbrød og lidt kiks
smør.
Perfekt til jer der holder fest med overnatning hvor resten kan benyttes til morgenbuﬀet.

7

WWW.BESTILFESTMAD.DK

Pizzastykker til natmad. p.p kr. 60,Pizza stykker 2 stk. pr. person .
Vælg 2 slags eller lad kokken udvælge .
Leveres kun sammen med hovedmenuer og samme antal personer
Lunes på stedet.
1. Hakket kød, peberfrugter hvidkålsalat med mandler, appelsin, æbler.
2. Svampe , tomater løg, bacon mozzarella og Ruccola.Tomatsauce
3. Asparges og Bacon. Mozzarella , grønne asparges , bacon stykker.
4. Portobello og mozzarella. Tomatsauce
5. Kartoﬀel og tomat. hvidløg, ost
6. Brændende kærlighed. Kartofler, hvidløg, rosmarin, , bløde løg, bacon
7. Rødløg og rosmarin, rørt Fromage fraiche .
8. . Mageritta. Tomatsauce , mozzarella i skriver. basilikum.
9. Skinke og løg. Rørt Fromagefraice, løg, skinke.
10. Red devil, Tomatsauce, reven ost , Peberfrugt og chilli i strimler, soltørret tomat.
Varmes i egen ovn inden spisetid.
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Pulledpork boller , Byg selv. kr. 60,-

Med salat, coolslaw . pulled pork , BBq dressing mv.
1 stor bolle p.p
1,5 bolle pr. person + kr. 10,Leveres kun sammen med hovedmenu og samme antal
Skal varmes / lunes på stedet. kød opvames ca 1 times i ovn.
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Sandwichboller til natmad. kr. 60,-

Kun sammen med hovedmenuer og samme antal . Se billeder af natmad i galleriet.
Uspecificeret , store boller med sesam. .
Store Sandwich med min. 3 slags forskelligt pålæg/ kød , salat og div topping .
1 pr. person
Tillæg ved 2 pr. person + kr. 10,00
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Mini crossiant 3 slags.
Vælg mellem: Friskbagte crossianter.
Skinke, tun, kylling. reje, eller hønsesalat . leveres i smørrebrøds æsker til køl.
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Landgangsbrød kr. 60,Landgangsbrød med forskelligt pålæg og ost.
1 stor landgangsbrød med 5 dele pr. person
Uspecificeret.
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Suppe . inkl. kuvertbrød p.p. kr. 60,Hjemmelavet Suppe efter eget valg .
Leveres med kuvertbrød . Skal varmes på stedet.
Aspargessuppe
Gullaschsuppe
Klarsuppe med boller
Vietnamesisk suppe PHO
Kold tomatsuppe
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Aspargestærte med rygeost, salat efter årstiden. kr. 60,-

14

WWW.BESTILFESTMAD.DK

Hjemmelavet Frikadeller kr. 60,Hjemmelavede Frikadeller .
Vælg mellem salatbar med dressing eller hjemmelavet kold kartoﬀelsalat.
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Pølsevogn til natmad . kr. 75,Spis til I er mætte.
Vi kommer med en rigtig pølsevogn , som stilles op udenfor festsalen.
Vognen Kan normalt ikke komme ind i haver mv. og kræver kraftstik på stedet,
Ristede hotdog, pølse med brød og fransk hotdog
Inkl bemanding , excl. transport.
Min. 50 kuverter.
Pris er inkl. transport op til 100 km. tur retur.. Yderligere km. 4,00
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