Mad og hjælp Toftlund

Receptionsforslag, mad til mange.
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

RECEPTION 2019
MIN 50 KUVERTER INKL. LEVERING.
NORD FOR ÅRHUS + KR. 4,00 PR.KM. UDREGNET FRA ÅRHUS C.

RECEPTION - Mad til mange.
Reception kan være mange ting , men er ofte lidt lækker i form af små hapsere , tapas eller en frokost
buﬀet
Hvor ikke andet er nævnt er prisen inkluderet elvering og returnering ved min 50 kuverter.
Vi kan levere drikkevarer med retur ret fra vores samarbejdspartnere af drikkevarer.
reception leveres af alle vores kokke , både fra restaurant og af mesterslagtere .
Alle vores leverandører er godkendt ved fødevarestyrelsen.
Der kan i få tilfælde leveres med kogekone, hvor der er et godkendt køkken.
Der følger gratis køkkenhjælp med vores receptions menuer fra kr. 200,- .
Under kr. 200,- kan der bestilles en køkkenhjælp.
Køkkenhjælp anretter og sørger for at få alt maden klar til bord. Varmer det der evt. skal varmes,
hjælper med opvasken. Ved større arrangementer skal der forventes ekstra hjælp for at klare det hele.
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 også 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

1

Kaffe og te til reception. kr. 20,Tillægsvalg : Leveres kun sammen med hovedmenuer.

Kaffe, te, sukker , mælk til kaffen 2 slags juice

Leveres kun sammen med hovedmenu.

Forespørg online eller ring 29 90 04 10 .

www.bestilfestmad.dk - bestilfestmad@gmail.com - tlf . 29 90 04 10

2

Frisk frugt. Kr. 20,Tillægsvalg . Samme antal som hovedbrunch

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

3

Smurt brød. Store håndmadder. pr. stk. kr. 25,Gratis levering fra grænsen op til Århus ved min. 100 stk.
Nord for Århus. Yderligere km. 4,00 pr. km.

Store håndmadder til reception, Åbent hus og natmad . Uspecificeret .
3 - 4 stk. pålæg, eller 1 stor fisk.

Min. 100 stk. med fri levering. Under 50 kr. 4,00 pr. km.

Forespørg online eller ring 29 90 04 10

4

Klassisk paella menu 7. med spansk kok
Gratis levering fra grænsen op til Århus ved min. 50 kuverter.
Nord for Århus. Yderligere km. 4,00 pr. km.

KLASSISK PAELLA kun kr. 100,- inkl. brød og kok og spansk på stedet.

Spansk paella med kylling, svinekød, nakkefilet , rejer og diverse grøntsager .
Brød og smør inkluderet.
Kokken kommer ca. 3 timer før spisetid.

Der kan bestilles ægte sangria til receptionen.

Forespørg online på linket eller ring 29 90 04 10

5

Reception 4 . kr. 155,Gratis levering fra grænsen op til Århus ved min. 50 kuverter.
Nord for Århus. Yderligere km. 4,00 pr. km.

Reception min. 50 personer
Lad kokke overraske dig. Reception - kokkens valg. pr. kuvert.

4 x små hapser på pind eller i skål
1 x ost
1 x sødt

Inkl. levering til og med Århus, ved min. 50 personer.

Forespørg online på linket eller ring 29 90 04 10
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141749/item/749058/

6

Reception menu 1. 5 dele kr. 159,Gratis levering fra grænsen op til Århus ved min. 50 personer.
Nord for Århus. Yderligere km. 4,00 pr. km.

Tortilla med laks, sprød salat, urter og
guacamole

Bruchetta med basilikum/tomat

Tunmousse på sprødt brød

Nøddepølse med løg fra Højer

Smørristet brød med humus

Lakseroulade med karse

Minihotdog med ketchup og karse
Roastbeef med karrypickels

Rimmet torsk med citronkaviar

Sprødt brød med serranoskinke og
urtemayonnaise

Reje/bulgur/mango-salat
Minitærte med torsk og friskost (tillæg
kr. 10,-)

Canapeer (tillæg kr. 20,-)

Tigerrejer på aubergine-salsa

Miniluksussandwich (tillæg kr. 20,-)

Sliders med kalvefilet og
trøffelmayonnaise (tillæg kr. 15,-)

Minimuﬃns med chokolade-ganache
Citronfromage

Røget kammusling med karsecreme
(tillæg kr. 10,-)

Brownie med passionsfrugt
Ostebjælker med syltet abrikos

Tortilla med grillet kyllinge
mascarpone

Gammel Knas med druer

Kyllinge ballontine med
chilimayonnaise

Kry råmælksost med knækbrød (tillæg
kr. 10)

Foie gras paté på rug med hyben
(tillæg kr. 15,-)
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Hotdog og pandekager p.p 170,Gratis levering fra grænsen op til Århus ved min. 50 personer.
Nord for Århus. Yderligere km. 4,00 pr. km.

Bestil de skønneste hotdog med hotdogcyklen .
Max . 2 stk. hotdog pr. person inkl. hotdogmand .
Alt tilbehør, papir og bakker medbringes.

Til dessert pandekage fra buﬀet vælg 1 slags . Vi steger på buﬀet
Vælg 1 Dessert :
1. Pandekage med vaniljeflødeis ,
jordbærsyltetøj, chokoladesauce
2. Pandekage me Nutella, banan,
flødeskum , kokos
3. Pandekage med chokoladecreme,
appelsinmarmelade, makron , reven
appelsinskal .
4. Pandekage med frugt og skyr , banan,
granatæble, honning

Ekstra pandekage tillæg kr. 20,Min. 50 personer . Inkl. transport
Forespørg online eller ring Tlf. 29 90 04 10
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Reception 9 . Tapas restaurant. kr. 189,Gratis levering fra grænsen op til Århus ved min. 50 personer.
Nord for Århus. Yderligere km. 4,00 pr. km.

Lille receptions-tapasbuﬀet

Hjemmerøget laks
Røgede Blåmuslinger
Tørrede pølser/skinke
2 x oste Humus Oliven
Kyllingesalat med feta Aioli
Tapenader
Pesto
Minimuﬃns med chokolade-ganache
2 x friskbagt brød og smør

Pris inkl. levering ved min. 30 kuverter
Forespørg online eller ring Tlf. 29 90 04 10

9

Reception 2. 7 dele kr. 189,Gratis levering fra grænsen op til Århus ved min. 50 personer.
Nord for Århus. Yderligere km. 4,00 pr. km.

Reception specialiteter . Vælg selv .

Bruchetta med basilikum/tomat

Tortilla med laks, sprød salat, urter og
guacamole

Smørristet brød med humus
Nøddepølse med løg fra Højer

Tunmousse på sprødt brød

Minihotdog med ketchup og karse
Roastbeef med karrypickels

Lakseroulade med karse
Rimmet torsk med citronkaviar

Sprødt brød med serranoskinke og
urtemayonnaise

Reje/bulgur/mango-salat

Canapeer (tillæg kr. 20,-)

Minitærte med torsk og friskost (tillæg kr.
10,-)

Miniluksussandwich (tillæg kr. 20,-)

Tigerrejer på aubergine-salsa

Minimuﬃns med chokolade-ganache

Sliders med kalverile og trøﬀelmayonnaise
(tillæg kr. 15,-)

Citronfromage
Brownie med passionsfrugt

Røget kammusling med karsecreme
(tillæg kr. 10,-)

Ostebjælker med syltet abrikos

Tortilla med grillet kyllingemascarpone

Gammel Knas med druer

Kyllingeballontine med chilimayonnaise

Kry råmælksost med knækbrød (tillæg kr.
10)

Foie gras paté på rug med hyben (tillæg
kr. 15,-)

Forespørg online eller ring Tlf. 29 90 04 10

Inkl. levering . Min 50 kuverter
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Reception 8. 10 dele kr. 200,Inkl. levering og returnering fra 50 personer . Nord for århus + 4 pr. km. fra Århus C.
inkl. 1 køkkenhjælp 3 timer.

Reception 10 slags
Lakseroulade på grillet toast med krydderurteflødeost og hvidløgsspirer.
Cremet tunmousse med citronsmag, hjertesalat og crouton.
Scampireje spyd med hjemmelavet aioli og krydderurtesalat.
Sprøde chilisandwich med italienske specialiteter og røget fisk ·
Grillede toast med oliventapanade og lufttørret skinke og grillede artiskokker
Små lune hjemmelavede frikadeller svøbt i bacon.
Pestomarinerede oksesteaks med cherrytomat og mozzarellakugler. ·
Hjemmelavet chokoladebrownie med valnødder og chokoladeganaché ·
Oste hapsere med radiser og oliven. ·
Små frugttærter med hvidchokolademousse.

Pr. kuvert inkl. friskbagt kuvertbrød
min. 50 personer
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Reception 3. 9 dele kr. 215,Inkl. levering og returnering fra 50 personer . Nord for århus + 4 pr. km. fra Århus C.
inkl. 1 køkkenhjælp 3 timer.

Reception specialiteter . Vælg selv .

Bruchetta med basilikum/tomat

Tortilla med laks, sprød salat, urter og
guacamole

Smørristet brød med humus

Tunmousse på sprødt brød
Lakseroulade med karse
Rimmet torsk med citronkaviar
Reje/bulgur/mango-salat
Minitærte med torsk og friskost (tillæg
kr. 10,-)

Nøddepølse med løg fra Højer
Minihotdog med ketchup og karse
Roastbeef med karrypickels
Sprødt brød med serranoskinke og
urtemayonnaise
Canapeer (tillæg kr. 20,-)
Miniluksussandwich (tillæg kr. 20,-)

Tigerrejer på aubergine-salsa

Minimuﬃns med chokolade-ganache

Sliders med kalverile og
trøﬀelmayonnaise (tillæg kr. 15,-)

Citronfromage
Brownie med passionsfrugt

Røget kammusling med karsecreme
(tillæg kr. 10,-)

Ostebjælker med syltet abrikos

Tortilla med grillet kyllingemascarpone

Gammel Knas med druer

Kyllingeballontine med chilimayonnaise Kry råmælksost med knækbrød (tillæg kr.
10)
Foie gras paté på rug med hyben (tillæg
kr. 15,-)

Forespørg online eller ring Tlf. 29 90 04
Inkl. levering . Min 50 kuverter
10
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Reception 11. Stor tapas 245,Inkl. levering og returnering fra 50 personer . Nord for århus + 4 pr. km. fra Århus C.
inkl. 1 køkkenhjælp 3 timer.

Rejer
Hjemmerøget laks
Salat
Røgede blåmuslinger
Tørrede pølser
Tørret skinke
4 x oste Tærte
Oliven
Kyllingesalat med feta
Grillede artiskokker
Aioli Tapenader
Pesto
Sprødt brød
Brownie med passionsfrugt
2 x friskbagt brød og smør

Min 50 kuverter. Ring 29 90 04 10
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Reception 5 . kr. 255,- p.p
Inkl. levering og returnering fra 50 personer . Nord for århus + 4 pr. km. fra Århus C.
inkl. 1 køkkenhjælp 3 timer.

Receptionsmenu 5. p.p . Min 30

Gratis køkkenhjælp efter gældende regler fra 30 betalende kuverter.

Roulade af røget svinemørbrad, sprødt rug og syltet græskar Bresaola med røget
pimentcrème og bulgur
Krustader med røgede blåmuslinger
Canapeer Rillettes med pistace og chili
Svinekæber med stikkelsbær
Brownie med blåbærskum
2 danske oste med knækbrød
2 x friskbagt brød og smør

Min. 50 kuverter.
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Stor Reception 6 . kr. 335,Inkl. levering og returnering fra 50 personer . Nord for århus + 4 pr. km. fra Århus C.
Inkl. 1 køkkenhjælp 3 timer. + kok

Svampetærte anrettet med tomatchutney
Bagt laks med citrus-crumble og fennikelsalat
Rejecocktail a là Cæsar med serranoskinke
Grillet tun med sweet chili Blok af roastbeef med hyben
Mini hotdog med tomat-relish og karse
Risotto med røget kylling
Kalvecarpaccio med tørret parmesan
Kold ærtesuppe med frit
4 danske oste med sylt
Panna Cotta Minimuﬃns
Rødgrøds shot
2 x friskbagt brød og smør

Min 50 kuverter.
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Pølsevogn max. 100 pølser.
levering og returnering. Nord for århus + 4 pr. km. fra Århus C.
Inkl. 1 køkkenhjælp 3 timer. + kok

Vi kommer med en rigtig pølsevogn .
Spis i 2 timer . Ekstra timer kr 500,- pr. time .
( Kræver kraftstik på stedet )
Der kan vælges mellem.

Hotdog, pølse med brød , fransk hotdog.
Pris Op til 100 pølser . Ekstra pølser med brød / hotdog 30,00
Inkl. levering, startgebyr og personale

16

Inkl.

