Menukort

Festmenuer
Forretter

•
•
•
•
•
•

2 stk. tarteletter med høns i asparges
Rejecocktail med dressing og flutes
Spinatroulade på sprød salat
Kyllingeroulade bagt i lufttørret skinke
på sprød salat med pesto
Fisketallerken med 3 slags fisk og flutes
Tapastallerken med 4 forskellige ting

Hovedretter
•
•
•
•
•
•
•
•

50,- kr.
55,- kr.
60,- kr.
60,- kr.
65,- kr.
65,- kr.

Kalvesteg stegt som vildt
Flæskesteg med brune/hvide kartofler,
rødkål og flæskesteg sauce
Marineret nakkefilet med 3 slags
grønsager, skysauce og stegte kartofler
Fyldt svinemørbrad med sauterede grønsager,
fyldte champignon, små stegte kartofler
og whisky sauce
Fyldt kyllingebryst svøbt i bacon med risnuddelsalat
Gammeldags oksesteg med glaseret perleløg, 2 slags
grønsager, surt/sødt, hvide kartofler og fløde sauce
Helstegt oksefilet med valg frit tilbehør
Oksemørbrad med fyldt tomat, bønner svøbt i bacon,
en lækker salat, små stegte kartofler
og champignon sauce

Min. 10 personer

119,- kr.
119,- kr.
119,- kr.
115,- kr.
115,- kr.
119,- kr.
155,- kr.
185,- kr.

alle priser er inkl. moms – ret til prisstigninger forbeholdes.

Festmenuer
Desserter
•
•
•
•
•
•

Fromage efter ønske
Pandekager 2 stk. med is og frugt
Is buffet med div. saucer og drys
Nøddekurv med is, frugt og hindbærcompot
Dessert tallerken med kage, is, frugt, chokolade
og lille overraskelse i glas
Dessert buffet med is, kager, tærter, frugt,
fromager og små overraskelser i glas og 2 slags ost

Natmad
•
•
•
•
•
•

Suppe valg frit
Lav selv hotdog
Frikadeller med stuvet hvidkål eller kold kartoffelsalat
Biksemad med spejlæg
Æggekage med rugbrød
Pålægsbord med 3 slags pålæg, lun leverpostej og ost

Kaffe/the
•
•
•
•

Kaffe/the til desserten
Kaffe/the med hjemmebagte småkager
Kaffe/the med kransekager
Kaffe/the med små chokolader

Min. 10 personer

45,- kr.
50,- kr.
50,- kr.
55,- kr.
65,- kr.
80,- kr.

50,- kr.
45,- kr.
50,- kr.
50,- kr.
50,- kr.
60,- kr.

25,- kr.
45,- kr.
50,- kr.
45,- kr.

alle priser er inkl. moms – ret til prisstigninger forbeholdes.

Buffet
Mexicansk buffet
•
•
•
•
•
•
•
•

Tortilla med skinke
Hotwings
Burritos
Mexicansk marineret nakkefilet
Små stegte kartofler
Nachos med salsa og guacamole
Grøn bønnesalat med bacon, rødløg og oliven
Hjemmebagt brød

Pr. person…
Pr. person inkl. 1 times bowling...

Min. 10 personer

150,- kr.
190,- kr.

alle priser er inkl. moms – ret til prisstigninger forbeholdes.

Buffet
Italiensk Buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spinatroulade med røget laks
Lufttørret skinke på melonsalat
Kold tyndt skåret oksefilet med pesto grønsager
Kyllingefilet i oliven/tomatsauce
Små stegte kartofler
Tomatsalat med feta, rødløg og oliven
Blandet salater
Hjemmebagt brød
Tiramisu

Pr. person…
Pr. person inkl. 1 times bowling...

Min. 10 personer

180,- kr.
220,- kr.

alle priser er inkl. moms – ret til prisstigninger forbeholdes.

Buffet
Luxus Buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tzatzirejer
Røget hellefisk med urtedressing
Fillopakker med indisk fyld
Rosa stegt kalveculotte
Kyllingefilet fyldt med flødeost og soltørrede tomater
Små urtebagte kartofler
Blandet salater
Hjemmebagt brød
Brie med druer
Brownies med vanilje creme

Pr. person…
Pr. person inkl. 1 times bowling…

Min. 10 personer

200,- kr.
240,- kr.

alle priser er inkl. moms – ret til prisstigninger forbeholdes.

Brunch
Brunch
Brunch 1
• Røget laks med asparges
• Scramble eggs med pølser og bacon
• 2 slags pålæg og 2 slags ost
• Frisk frugt
• Marmelade og smør
• Pandekager med sirup
• Hjemmebagt brød og rugbrød
• Hjemmebagt kringle
• Juice, kaffe og the
Pr. person - under 12 år
Pr. person - over 12 år

78,- kr.
155,- kr.

Brunch 2
• Hjemmebagte boller
• Spegepølse og rullepølse med tilbehør
• 2 slags oste med syltede nødder
• Hjemmelavet nøddecreme og marmelade
• Salat med omeletbidder
• Små ovnæggekager med porrer og bacon og små stegte pølser
• Græsk yoghurt i glas med hjemmelavet mysli og frisk frugt
• Røget laks med rygeostcreme og radisser
• Ristede brød med lufttørret skinke og semidry tomater
• Smoothies, friskpresset frugt/grønsagsjuice, kaffe/the
• Pandekager med sirup
• Hjemmebagt kringle
Pr. person - under 12 år
105,- kr.
Pr. person - over 12 år
209,- kr.

Min. 10 personer

•
•
•

Tilkøb 1 bitter …
25 kr.
Tilkøb 1 glas bobler… 35 kr.
1 times bowling … 45 kr.

alle priser er inkl. moms – ret til prisstigninger forbeholdes.

Drikkevarer
Drikkevarer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huset vin 1 flaske rød eller hvid
Velkomstdrink
Dessertvin
Likør/cognac 2 cl
Flaske øl
Sodavand 0,25 l
Sodavand 0,3 l
Sodavand 0,5 l
Sodavand i kander

Ad libitum på øl, vin og sodavand i 4 timer
Ad libitum på øl, vin og sodavand i 7 timer

Min. 10 personer

190,- kr.
35,- kr.
35,- kr.
25,- kr.
30,- kr.
25,- kr.
30,- kr.
40,- kr.
65,- kr.
205,- kr.
314,- kr.

alle priser er inkl. moms – ret til prisstigninger forbeholdes.

Mad bestilling
Mad bestilling -dagen før inden kl. 16.00
•
•
•
•

B.B.Q. ben med dagens kartofler
Wienerschnitzel med brasede kartofler,
ærter og sauce
Kyllingefilet med ris, karrysauce og dagens grønt
Hakkebøf med friske krydderurter
dertil bearnaise sauce, dagens kartofler og grønt

Børnetallerken:
Pizzasnegl, Små frikadeller, pommes frites,
gulerod og agurkestave
• Stjerneskud
• Pariserbøf
Min. 4 personer

120,- kr.
169,- kr.
120,- kr.
120,- kr.

•

Min. 10 personer

Tilkøb bowling pr. person …45 kr.

88,- kr.
98,- kr.
98,- kr.

alle priser er inkl. moms – ret til prisstigninger forbeholdes.

Firmapakker
Firmapakke – min. 10 personer
• Velkomstdrink
• Snackkurv
• Buffet
• Kaffe ad libitum
• Dessert buffet
• Bowling (1 time)
Pr. person…

299,- kr.

Inkl. øl, vin og sodavand i 4 timer
Pr. person…

479,- kr.

Derefter 45,- kr. pr. påbegyndt time pr. person

Min. 10 personer

alle priser er inkl. moms – ret til prisstigninger forbeholdes.

Kaffebord
Kaffebord – alt er hjemmebagt
Kaffe/the med
• ½ bolle,
• Kringle,
• Lagkage
• Småkager
Pr. person…

95,- kr.

Kaffe/the med
• 2 snitter
• Småkager
Pr. person…

95,- kr.

Hjemmebagt kringle…
Lagkage/æblekage til 10 personer
Franskbrød med pålæg…
Snitte ½ stk. rugbrød med pålæg…
Smørrebrød uspeci/speci…
Sandwich med diverse fyld…
1 hjemmebagt bolle inkl. kaffe/the…

25,- kr.
250,- kr.
25,-/ 15,- kr.
18,- kr.
30,- / 33,- kr.
50,- kr.
45,- kr.

alle priser er inkl. moms – ret til prisstigninger forbeholdes.

Tilkøb bowling pr. person …45 kr.

Menukort
Varde Bowl og Cafe
Lerpøtvej 55
6800 Varde

Mail: bowl@vardefritidscenter.dk
Tlf.: 2046 5017
Åbningstider:
- se www.vardefritidscenter.dk
Der er altid mulighed for at holde fester og leje baner uden for normal åbningstid ved
grupper på min. 10 personer.

