Mad og hjælp Toftlund

Pandekager til alle.
Fra vogn eller buﬀet. 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

PANDEKAGER TIL ALLE . I BIL ELLER FRA BUFFET .
MIN 30 KUVERTER. VI LEVERE MED BIL ELLER TIL BUFFET.

Vi steger hos dig i vogn eller på buﬀet, f.eks. steger kan vi stege i din have , carport eller hvor det
ønskes.
Er der dårligt vejr skal der være mulighed for at vi kan komme i ly.
Det kan være i et telt , en lade eller hvad der er muligt.
Pandekager fra buﬀet er inkluderet transport og leveres med 2 til at stege og fylde pandkager .
Pandekage fra vogn , her henter dine gæster deres pandekager ved vognen. Pandekagebilen kører ud
fra Ribe og der tillægges kr . 4,0 pr. km. tur / retur.
Alle vores leverandører er godkendt ved fødevarestyrelsen.
Bestil i god tid.
Hjælp f.eks Serveringshjælp , opvask. 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.
Vi opkræver ingen penge ved forespørgsel , endelig antal tilrettes 8 dage før.
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.
Bestil i god tid. Pandekager fra vogn er populær , vi har kun 1 vogn .
Er vognen optaget , bestil evt. fra buﬀet så længe vi har mulighed for det.

Pandemenuer ligger også i onlinekataloget.
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Pandekager fra vogn. kr. 170,Der tillægges 4,00 pr. km. fra Ribe. MIn-. 30 kuverter.
Vi ankommer ca . 3 timer før spise tid. Mad med kok. min. betalende 50 kuverter
Pandekager fra vogn. Kr. 170,- pr. kuvert
PANDEKAGER FRA VOGN
Vælg:
1 forret, 2 hovedretter og 1 dessert.
Spis hvad I kan af hovedretter .
Max 3 timers spisning. Ved mange sender vi flere mand afsted.
Tillægstimer kr . 300,- pr. påbegyndt time .
Forret : Vælg 1 forret .
Flødestuvet spinat, laks, asparges og ost
Skinke, creme fraiche dressing, salat og ost
Hovedret : Vælg 2 hovedretter
Marineret kalkun, bacon, salsa, chili krydderi og salat
Hakket oksekød, jalapenos, hvidløgs dressing, salat og ost
Gyros skinke , bacon, ananas, salat , dressing og ost
Stegt kylling i karry, bacon, jalapenos, karrydressing, salat og ost
Marineret oksecuvette, bacon, salat, dressing og ost
Kebab, bacon, salsa, jalapenos, dressing, salat og ost
1 Dessert:
Blandet frugt, ristet kokos, is, sukker, marmelade, chokolade og karamel sovs og knuste
makroner.
Leveres kun til fest, som 3 retter.( 4 menuer )
Ved større arrangementer + 150 personer. er det mulig at dele det op og få et tilbud ud fra
ønsker .
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Vi steger fra buffet. kr. 199,Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Uden hjælp.
Pris er ved min. 30 med gratis transport. Kan leveres ned til 15 kuverter.
Kræve almindelig strøm og 2 buffet borde. De luxe pandekager Pr. kuvert. 199,-

Z- pandekager.
Vælg selv 1 forret , 2 hovedretter ( Spis så mange I kan ) og 1 dessert
Spis i max. 3 timer. Tillægstimer kr 300,- pr. time. Ved store fester sætter vi ekstra folk på.

Vælg 1 forret :
1. Pandekage med ris salat, æbler, løg,rejer, salat.
2. Pandekage Tun , avokado , forårsløg ,rød peberfrugt , lime , salat, gulerødder
3. Pandekage med Spinat og kalkun, Chorizo , pesto , cous cous og fetaost
4. Pandekage med skinke, rørt flødeost,purløg, ristede champignon, og revet ost
Vælg 2 hovedretter. Spis hvad I kan af de 2 hovedretter.
1. Pandekage med kylling braiseret med lime, sød chilisauce. Jalaepeno, cremefraiche.
2. Pandekage okse bolognese og grønt. Peberfrugt, bladselleri, taco sauce, hytteost.
3. Pandekage pulled pork. , romaine salt , kidney og edamame bønner. Cremefraiche.
4. Pandekage kebab , med iceberg, løg, persille, tomat, agurk, tzatziki.
5. Pandekage Bolognese pasta, tzatziki. edamame bønner , cherrytomater, pasta
Vælg 1 Dessert :
1. Pandekage med vaniljeflødeis ,jordbærsyltetøj, chokoladesauce
2. Pandekage med Nutella, banan,flødeskum , kokos
3. Pandekage med chokoladecreme,appelsinmarmelade, makron , reven, appelsinskal .
4. Pandekage med frugt og skyr , banan, granatæble, honning
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UNGDOMSFEST, HOTDOGCYKLEN OG PANDEKAGER TIL DESSERT
Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Uden hjælp.
Pris er ved min. 50 personer med kok på stedet.
Ring og bestil tlf 29 90 04 10
Hovedret med Skønne hotdog fra hotdogcyklen, og dejlige dessert pandekager vi
tilbereder fra buﬀet.
Startpris uanset antal kr. 2000,- Inkl levering og returnering op til 100 km .
Yderliger km. 4,00 pr. km.
Vi kommer og stiller hotdogcyklen, og pandekagesteger op ca.1,5 time før spisetid.
Hotdog og dessertpandekager afregnes efter forbrug pr. del 25,- pr, del .
Der steges pandekager fra buﬀet.
Vælg 1 Dessert : Ekstra desserter tillæg + kr. 500,- pr. slags.
1. Pandekage med vaniljeflødeis ,
jordbærsyltetøj, chokoladesauce
2. Pandekage med Nutella, banan,
flødeskum , kokos
3. Pandekage med chokoladecreme,
appelsinmarmelade, makron , reven
appelsinskal .
4. Pandekage med frugt og skyr , banan,
granatæble, honning
Spis til i er mætte dog max. 3 timer . Yderliger timer afregnes med kr. 500,- pr. time .
Ved mange indsætter vi ekstra personale så I kan nå at spise indenfor de 3 timer.
Min. 30 personer.
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