
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. 
Konfirmationsforslag. 
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Paella og sangria,til store selskaber. min. 50 kuverter. kr 170,-  
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Konfirmation 2020 . Menu kr. 169,-                                
Gratis indbydelser Bordkort 
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Konfirmation 4.  Pandekager. kr. 199,-   
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Konfirmation 1. Buffet kr 2019 
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Pattegris menu 2. kr. 210,00
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Konfirmation buffet 61 . Kr. 219,00 
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Konfirmations buffet 60.  kr. 220,-
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Toftlund buffet 9 dele. kr. 220,- 
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Konfirmationsbuffet 20 . 3 retter kr. 225,- 
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Konfirmations buffet 37. Med salatbar. kr 240,-
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Konfirmations buffet 38. Slotsbuffet  
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Konfirmationsbuffet 10. kr. 255,- 
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Konfirmation menu 27.  3 retter kr. 259,-
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Konfirmation buffet 1- 5 retter. kr. 259,- 
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Konfirmations menu 7. - 3 retter vælg selv kr. 279,00  
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Konfirmations menu 9. - 2 x dessert. kr. 289,- 
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Konfirmations buffet 36 . kr. 279,-
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Konfirmations buffet 6. kokkens buffet. kr. 279,- 
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