2021

Selskabsmenuer
Brunchbuffet
Minimum 15 personer, max 3 timer.
Yoghurt m. bærcoulis og müsli
Sild m. karrysalat
Røget laks m. dilddressing og
syltede rødløg
Spegepølse m. sky og rå løg
Tomatsalat m. ost og hvidløg
Scrambled eggs m. pølser og bacon
Stegte kartofler
Leverpostej m. champignon
og bacon
Kyllingefilet bagt m. pesto
Pandekager m. ahornsirup
Brød: croissanter, boller, rugbrød
og franskbrød
Syltetøj, honning og nutella
Kaffe/the
Appelsinjuice, æblejuice og isvand
Pris pr. person kr. 325,Incl. Cava ad libitum kr. 400,-

Frokostbuffet
Minimum 15 personer
Sild m. karrysalat
Fiskefilet m. remoulade og citron
Rejer m. æg, mayonnaise og citron
Roastbeef m. pickles og friterede løg
Cæsarsalat m. kylling
Frikadeller m. rødkål
Mørbradbøf m. champignonflødesauce
Tomatsalat m. ost og hvidløg
Ostebræt m. 3 gode oste, vindruer,
oliven, nødder og knækbrød
Brød og smør
Pris pr. person kr. 275,-

Åbent hele året
Se åbningstiderne på:
www.cafe-baghuset.dk

Selskabsbuffet

Fest-arrangement

Minimum 15 personer

Minimum 15 personer
FORRET: (vælg 1 forret)
Fisketallerken m. røget laks, rejesalat,
bagt hvid fisk med dressing, brød og
smør
Tapas m. ristet chorizopølse, pesto,
bresaola, artiskokcreme, paté, cornichoner, saltmandler, brød og smør
3 stk. bruschetta: Ost, tomat og løg.
Ærtepesto og ristet serranoskine.
Svampe i flødesauce
HOVEDRET:
Buffet: (Vælg 2 slags kød):
Oksefilet, kalvefilet, krydret svinekam,
grillet svinemørbrad, kalkun med ost
og bacon
Flødekartofler og timiankartofler
Whiskysauce og estragonsauce
Forskellige salater
Eller:
Helstegt oksemørbrad, grøntsager,
timiankartofler, rødvinssauce
Tillæg kr. 30,DESSERT: (vælg 1 dessert)
Daimis på nøddebund
Chokoladekage med vaniljeis
Pandekager med vaniljeis

FORRETSBUFFET:
Rejesalat, rødløg og asparges
Limebagt laks m. dressing
Ristet chorizopølse, bagte tomater
og pesto
Bresaola, artiskokcreme
og artiskokhjerter
Brød og smør
HOVEDRETSBUFFET:
Kyllingefilet m. estragonsauce
Kalvefilet m. rødvinssauce
Timiankartofler
Flødekartofler
Salat
DESSERTBUFFET:
Æblekage m. ristet havregryn
og flødeskum
Chokoladekage m. creme fraiche
Vesterhavsost m. druer og
knækbrød
Hovedretsbuffet: kr. 225,2 retter: kr. 275,3 retter: kr. 325,-

Pris pr. person kr. 375,NATMAD:
Boller med pålæg og ost
Suppe
Hotdogs ad libitum
Pris pr. person kr. 75,-

Vinmenu kl. 18.00-01.00

Et glas Cava, husets hvid- og rødvin,
kaffe/the, sodavand, fadøl, Somersby
Pr. person kr. 350,Pr. påbegyndt extra time
kr. 50,- pr. person

Følg os på

Vestergade 22, 7700 Thisted
Tlf. 96 19 00 56
info@cafe-baghuset.dk
www.cafe-baghuset.dk

