Mad og hjælp Toftlund

Paella og Tapas. ud af huset
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

PAELLA OG TAPAS.
MIN 50 KUVERTER MED PAELLA MED KOK.
Tapas pris er udregnet til min. 30 personer med gratis transport. Nogle af vores Tapas
kan leveres ned til 12 kuverter.

Paella leveres med kok på stedet , der steger hos dig i din have , carport eller hvor det ønskes.
Er der dårlig vejr skal der være mulighed for vi kan komme i ly. Det kan være i et telt , en lade eller
hvad der er mulig.
Paella og tapas er hvor ikke andet er nævnt, inkluderet 100 km. tur/ retur.
Alle vores leverandører er godkendt ved fødevarestyrelsen.
Vi tilbyder paella som steges af spanske kokke , for at give jer den helt rigtige oplevelse.
Der er ikke køkkenhjælp med til paella, men altid kok på stedet .
Der kan bestilles ægte sangria til paella. god til ventetiden og som velkomstdrink.
Hjælp f.eks Serveringhjælp , 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.
Der overføres til vores konto penge 8 dage før festen, hvor vi også skal have det endelige antal
kuverter. ( Vi modtager ikke kort)
Med mindre end 50 kuverter paella med kok på stedet , vil der altid blive opkrævet for 50 kuverter. I
får resten til jeres fryser.
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. Paella er populær og da det leveres med spanske kokke, vil der være begrænset
leveringsmuligheder,

Alle menuer ligger i onlinekataloget, hvis der ønskes at forespørge online.
Liket herunder fører jer til kataliget paella og tapaseller . Ring for bestilling.
Tlf. 29 90 04 10
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141749/
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Klassisk Paella kr. 75,Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 .
Vi ankommer ca . 3 timer før spise tid. Mad med kok. min. betalende 50 kuverter

KLASSISK PAELLA .
Spansk paella med kylling, svinekød, nakkefilet , rejer og diverse grøntsager .
Der er kok på stedet der tilbereder paella i jeres have / telt/ carport eller hvor I ønsker.
MIN. 50 PERSONER.
Tilkøb; Samme antal som paella.
Salat buffet 5 forskellig dele , + 3 slags dressing og brød med økologisk smør kan tilkøbes
p.p 45,00 p.p
Brød med smag., inkl. økologisk smør + kr. 20,- p.p

Forespørg online på linket eller ring 29 90 04 10 .
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141749/item/749056/

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

2

Tapas 3. kr,. 159,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.

Hjemmerøget laks Tomatsalat
Tørrede pølser/skinke
2 x oste
Humus
Oliven
Kyllingesalat med feta
Aioli
Tapenader Pesto
2 x friskbagt brød og smør

Mulighed for tilkøb: Brownie med vaniljecreme Pr. kuvert kr. 25,-

Forespørg online på linket eller ring 29 90 04 10
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141753/item/749234/
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Delemad 1. Frokost. kr. 165,Gratis levering op til 100 km. tur retur fra Toftlund. Min. 12 personer , 50 Nord for Århus.
Yderligere km. 4,00 pr. km.

Tapas lignende kold bord som dele mad .
3 x Pålæg , 1 x tapasbites med bacon , Oliven.
1 x kød med kold sauce , på billedet vist med sprøngt and , variere efter årstid .
Tilbehør til kød
f.eks. , 2 Nuggets og kylling spyd , båd kartofler med sesam . ( kan varmes i egen ovn
) tomat og mozarellaspyd
2. x dip og snack , humus til brød .
Inkl. Brød (lunes i egen ovn )
2 x ost med tilbehør af kiks og tørret og frisk frugt frugt
hvis der bestilles dele mad dessert, udskiftes osten til ekstra hovedret. )
( Tilbehør og pålæg varierer efter årstid og udbud. ( hvis der bestilles dele mad dessert,
udskiftes osten til ekstra hovedret. )
Levere på planker, fade eller engangsfade til bord. max . 6 personer pr. planke. Kan
også leveres til buﬀet. Pris pr. person.
Tilbehør og pålæg varierer efter årstid og udbud.
Hyggelig og anderledes , frem for en traditionel frokostbuﬀet.
Gratis levering op til 100 km. tur retur fra Toftlund. Min. 12 personer , 30 Nord for Århus.
Yderligere km. 4,00 pr. km.
Der kan være dele der ikke er hjemmelavet.
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Paella 7. kr. 170,Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Uden hjælp.
Pris er ved min. 50 personer med kok på stedet.

TRADITIONEL SPANSK PAELLA. MED SALATBUFFET, BRØD OG 15 LITER SANGRIA.
KYLLING, SVINEKØD AF NAKKEFILET, REJER, OG DIVERSE GRØNSAGER M.M.
PRIS ER INKL. BRØD : OREGANO ELLER PAPRIKA OG ØKOLOGISK SMØR
INKLUDERET ER : SALAT BUFFET.
TIL 50 PERSONER MED 5 FORSKELLIGT INGREDIENSER
(tomater, agurk, maiz, iceberg, gulerødder i strimler )
3 DRESSINGER , SPANSK VINAIGRETTE .

TILBUD INKLUDERER 15 LITER ÆGTE SPANSK SANGRIA
( Rødvin, sweppes lemon, likør 43, Martini Rosso, appelsin juice, 5 forskelligt slags
frugter, brun sukker, is terninger , kanelstænger)

Pris pr. person Min. 50 kuverter
Levering inkluderet op til 100 km. Yderliger km. tillægges kr. 4,00 pr. km.

Forespørg online på linket eller ring 29 90 04 10
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141749/item/749068/
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Luksus brunch planke. kr. 170,Inkl. levering/ returnering op til 100 km. tur , retur . Ydeligere km. 4,00 pr km.

Luksus brunch planke.
Det hele er flot anrettet på en planke og kan serveres direkte uden tilberedning.
Leveres på planker til bord .
_________________________________
Luksus Brunch Planke indeholder:
- Scramble egg m. brunchpølser
- Lakseruller
- Leverpostej m. bacon
- Drænet Yoghurt m. frugt & müsli og sirup
- Krydret spegepølse
- Rullepølse m. rødløg og tomat
- Ost og brie m. peberfrugt og marmelade
- Mini Wienerbrød
Min. 15 kuverter .
ikke alt er hjemmelavet
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PAELLA 2 . KR 175,Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Uden hjælp.
Pris er ved min. 50 personer med kok på stedet.

PAELLA MED BROCCOLI, GULERØDDER, ÆRTER, BØNNER, BLOMKÅL, HARICOT,
M.M.

INKLUDERET ER :
SALAT TIL 50 PERSONER MED 5 FORSKELLIGT INGREDIENSER (tomater, agurk,
maiz, iceberg, gulerødder i strimler ) 2 DRESSINGER OG SPANSK VINAIGRETTE
PRIS ER INKL. BRØD : OLIVENOLIE OG OREGANO ELLER PAPRIKA

TILBUD INKLUDERER 15 LITER ÆGTE SPANSK SANGRIA
( Rødvin, sweppes lemon, likør 43, Martini Rosso, appelsin juice, 5 forskelligt slags
frugter, brun sukker, is terninger , kanelstænger)

Forespørg online på linket eller ring 29 90 04 10
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141749/item/749058/
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Tapas menu 2. kr . 179,Ink. levering op til 100 km. tur retur. Ekstra km. 4,00 . Uden hjælp.
Pris er ved min. 30 personer med kok på stedet.

Tapas bestående af :
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

Forespørg online på linket eller ring 29 90 04 10
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141749/item/749050/

Kan leveres mod transporttillæg fra 15 kuverter.
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Delemad 2. med lunt og dessert.
kr. 189,Levering / returnering op til 100 km. tur /retur .

Tapas som delemad. Mad i lange baner.
EKSEMPEL:
1 x Kanape´
1 x mini wraps
1 x sweet cheese peppers
1 x Mini cheese burger ( Kan lunes 2 min. i ovn 1 min. i mikroovn. )
1 x Chorizo cream cheese
salami stiks, / kugler
Blinis m. serrano skinke og ost.
Kyllingnuggets , og spansk grønt ( kan lunes i egen ovn )
Oliven
Lakse trekant på sprødt rugbrød med peberrod
Brød + humus og pestro.

Dessert.
Små minibrød
Mini croissant med rørt ost
Hvid chokolade ostelagkage med topping af frisk frugt
Ikke alt er hjemmelavet.
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Gourmet tapas planke. kr . 200,Inkl. levering og returnering op til 100 km. tur / retur , køkkenhjælp fra 30 kuverter 3-5 timer

Det hele er flot anrettet på en planke og kan serveres direkte uden tilberedning.
Bestilling skal ske senest dagen før afhentning.
Gourmet Tapas Planke indeholder:
Tærte m. forårsløg, cheddar og bacon
Bolle m. pastrami, pickles og semidried tomat
Spyd m. kartofler og aioli
Spyd m. øl pølse og oliven
Spyd m. syltede peberfrugt m. flødeost
Spyd m. oksedeller og cherrytomater
Croissant m. rejesalat
Bresaola rulle m. bønner
Mini hotdog m. syltede rødløg
Skal m. chorizo, hvidløg og sweet drops
Skal m. serrano, chilimayo, mandel og tangperler
Lille flutes
Min. 15 kuverter . 50 Nord for Århus
ikke alt er hjemmelavet
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PAELLEA 5 KR. 215,SKALDYRS PAELLA .
BLÆKSPRUTTER, REJER (BLACK TIGER), JOMFRUHUMMER, BLÅ MUSLINGER,
LAKS I TERN, (MED ELLER UDEN
KYLLING)

INKLUDERET ER : SALAT TIL 50 PERSONER MED 5 FORSKELLIGT INGREDIENSER
(tomater, agurk, maiz, iceberg, gulerødder i strimler )
2 DRESSINGER OG SPANSK VINAIGRETTE

PRIS ER INKL. BRØD : OLIVENOLIE OG OREGANO ELLER PAPRIKA

TILBUD INKLUDERER 15 LITER ÆGTE SPANSK SANGRIA
( Rødvin, sweppes lemon, likør 43, Martini Rosso, appelsin juice, 5 forskelligt slags
frugter, brun sukker, is terninger , kanelstænger)

Fri levering op til 100 km. yderliger km. tillægges kr. 4,00 pr. km.
min. 50 kuverter. Med kok.
Forespørg online på linket eller ring 29 90 04 10
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141749/item/749071/
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Delemad 3. Med lunt. kr. 215,Mad i lange baner til bord. Med lunt og desserende . 6-8 personer pr fad/ planke .
Køkkenhjælp fra 30 kuverter.

Rejer med Mayo og citron .

Dessert ende bestående af :

1x mini bites pr. person .

Hvid chokolade oste lagkagestykker
med frugt topping.

1 miniburger ( kan lunes 2 min. i ovn eller 60
sekunder i mikro )

Ostehaps på kiks .

1 x Blinis med skinkesalat og bacon, Sprød
rugbrød med rørt ost , skinke og bacon .

oliven + div. sauce , tilbehør og brød .

Tapas bites spegepølse.

1 slag Frisk frugt .

chips og dip.
brød og smør + humus.

Leveres på planker eller fad.

Hvidløg, syltet peberfrugt , oliven, chips og
dip .
Blinis med skinkesalat og bacon.
2x miniburgere .
2 x Små mini roulade med div. fyld.
2 slags spansk pålæg.
Små chili med ostefyld.
Div. dip. pestro , humus mv.
+. 3 x lunt med båd kartofler og kold sauce
/dip ( Skal varmes hvis ikke andet aftales.)
Menuen kan varierer efter årstid og udbud.
Pris pr. person.
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Tapas menu 10. kr. 219,STOR TAPASBUFFET, UDEN HJÆLP.
Store rejer
Hjemmerøget laks
Røgede blåmuslinger
Salat Paté
Tørrede pølser
Tørret skinke
4 x oste Humus Oliven Kylling med pesto
Grillede artiskokker
Aioli
Tapenader
Pesto 2 x friskbagt brød og smør
min. 30 kuverter. Kan leveres ned til 15 kuverter mod transport tillæg.

Mulighed for tilkøb: Brownie med vaniljecreme
Pr. kuvert kr. 25,Vælges der tillæg af dessert leverer vi 1 gratis køkkenhjælp efter gældende regler .
Samme antal som hovedretter .
Forespørg online på linket eller ring 29 90 04 10
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141749/item/749086/
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Tapas menu 4. kr. 225,Pølse og skinke specialiteter .
Min. 30 kuverter . Kan leveres ned til 15 kuverter mod transporttillæg.

Stort udvalg af europæiske pølse- og skinke
specialiteter, syltede sprøde grøntsager,
hjemmelavede tapenade, gourmet oliven,
hvede grissini, økologisk smør og friskbagt brød Lunt til pølsebord/charcuteri
· Leverpostej med bacon og champignons
· Hjemmelavede frikadeller med vores rødkål

Ost til pølsebord/charcuteri
2 slags kvalitets oste med bornholmsk
knækbrød og økologisk kvædemarmelade

Fri levering op til 100 km. Yderliger km. tillægges kr. 4,00 pr. km.

Forespørg online på linket eller ring 29 90 04 10
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141749/item/749083/
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Tapas menu 1. kr. 245,Yderliger km. tillægges kr.
Rejer Hjemmerøget laks
Salat
Røgede blåmuslinger
Tørrede pølser
Tørret skinke
4 x oste
Tærte
Oliven
Kyllingesalat med feta
Grillede artiskokker
Aioli
Tapenader
Pesto
Brownie med passionsfrugt
2 x friskbagt brød og smør

Uden hjælp. Ankommer klar til bord.
Fri levering op til 100 km. Yderliger km. tillægges kr. 4,00 pr. km
Forespørg online på linket eller ring 29 90 04
1http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141749/item/749049/
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Paella de luxe. kr. 246,Salatbuffet & Paella med kød friske skaldyr.fisk og alt godt fra havet
Brød Hjemmelavede aioli mayo.
Mediterranean buffet med 3 slags salater.
Cherry tomater, agurk, grøn og rød peberfrugt
majs og grønne ærter, oliven.
2 x dressing
Hovedret
Paella med kød friske skaldyr.fisk og alt godt fra havet
Kylling
Rejer
Jomfruhummer
Muslinger & Blæksprutte
Hellefisk
Safran
Fumet fiske font
Ris
Min. 50 personer, kok på stedet .
Fri levering op til 100 km. yderliger km. tillægges kr. 4,00 pr. km.
Forespørg online på linket eller ring 29 90 04 10
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141749/item/749077/
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Tapas Delemad 4. kr. 250,Med lunt, kage, mousse, ost og frugt. Inkl. levering op til 100 km. tur / retur .
min 12 kuverter . 50 Nord for Århus

Mad i lange baner 3 . 6-8 personer pr. fad .
Leveres på fade eller planker. kan leveres på engangsfade .
Rejer med Mayo og citron
1x mini bites pr. person .
1 miniburger ( kan lunes 2 min. i ovn eller 60 sekunder i mikro )
1 x Blinis med skinke salat og bacon på Sprød rugbrød med rørt ost .
Tapas bites spegepølse
chips og dip
Brød og smør + humus inkluderet
Hvidløg, syltet peberfrugt , oliven, chips og dip
Blinis med skinke salat og bacon
2x mini burgere
Mini Fiskefrikadeller
2 x Små mini roulade med div. fyld.
2 slags spansk pålæg
Små chili med ostefyld
Div. dip. pestro , humus mv.
Minibrød
små kager, rom kugler, og chokolademousse.
Brød Inkluderet.
Inkl. lunt. 3 x lunt med båd kartofler og kold sauce /dip ( Skal varmes hvis ikke andet aftales.)
Menuen kan varierer efter årstid og udbud. Pris pr. person.
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Tapas delemad , + dessert + kage.
Mad i lange baner kr. 250,Inkl levering op til 100 km. tur / retur . Leveres på planke eller fad til bord. Uden hjælp .

Dele mad i lange baner. Til bordservering.
Tapas med min 10 dele.

Vælg dessert : 1 Chokolademoussetapas i festtøj
Eller vælg kage til kaﬀen.
Vælg 1 cupcakes med chokolade , pyntet med moulding pasta

Leveres på planke eller fad til bord.
Kan leveres ned til 12 kuverter. 50 Nord for århus.
Der kan være dele der ikke er hjemmelavet.

Køkkenhjælp fra 30 kuverter 3-5 timer.
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Tapas menu 6. kr. 270,INKL. 3-5 TIMERES KØKKENHJÆLP, EFTER GÆLENDE REGLER .

1. Østersø rejer med asparges - som cocktail.
2. Roulade af røget laks med fennikel salat.
3. Jomfruhummer terrin med ærtecreme.
4. Røget tun med tomat marmelade.
5. Grillede kammuslinger med ærte pure.
6. Fire slags dip med to slags brød.
7. Fennikel salami med soltørrede tomater.
8. Serrano skinke med grillede artiskok hjerter.
9. kartoﬀel tortilla med ost, chorizo , tomat og slagter
bacon.
10. Unghane bryst på ratatouille.
11. Kalve/lamme ragout med 2 slags løg.
12. Ostebord med syltede tørrede frugter
13. Panna cotta m/ skovbær.

13 dele Min 30 kuverter. 50 km. Nord for Århus
Fri levering op til 100 km. Yderliger km. tillægges kr. 4,00 pr. km

Der leveres gratis køkkenhjælp med denne menu efter gældende regler fra 30 kuverter .
Fri levering op til 100 km. Yderliger km. tillægges kr. 4,00 pr. km
19

TAPAS OG PAELLA. KR. 285,Levering og returnering inkluderet op til 100 km. tur / retur . Min 50 kuverter
Kok ankommer ca 4 timer før spisetid.

Tapas til forret . Vælg 2 . Spansk Kok der steger hos dig.
(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
hjemmebagt Spansk brød med bid
Hjemmelavede aioli og oliven kan tilkøbes + kr 10,- pr. kuvert Paella med kød friske
skaldyr / fisk og alt godt fra havet.
Kylling, Rejer, Jomfruhummer, Muslinger, Blæksprutte. Hellefisk, Safran, Fumet fiske font,
Ris
Hovedret og forret 2 x tapas
Ønskes Flere tapas forretter vælg.
3 slags + kr. 32,00
4 slags + kr. 64,00
5 slags + kr. 96,00
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Pattegris og tapas . kr. 285,Levering og returnering inkluderet op til 100 km. tur / retur . Min 50 kuverter
Kok ankommer ca 5 timer før spisetid.

Tapas og pattegris . De luxe 3.
Tapas forret , vælg 2.
(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
Inkl. brød.
Hjemmelavede aioli og oliven kan tilkøbes + kr 10,- pr. kuvert
Hovedret .
Helstegt Pattegris med vildt sovs
Timian karamelliserede kartofler eller flødekartofler.
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Inkl.

Paella og tapas . Kr. 350,Levering og returnering inkluderet op til 100 km. tur / retur . Min 50 kuverter
Kok ankommer ca 5 timer før spisetid.

Paella og pattegris . De luxe 4.
Inkl. kok på stedet. gris skæres for af kok .
Hjemmebagt Spansk brød med bid
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
Hovedret.
Helstegt Pattegris med vildt sovs.
Timian karamelliserede kartofler eller flødekartofler
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