Sallie’s US buffet
Kolde Retter:
Rejer på fintsnittet hjertesalat med cherrytomater
Serveret med lime, citron, koriander, frisk dild og Sallie’s Cocktail Sauce

Ferskrøget laks
Serveret på en bund af marinerede agurker med grønne asparges, frisk dild og
citron. Hertil Sallie’s Ranch sauce med creme fraiche og krydderurter
Grillet kyllingebryst vendt med romainesalat, cherrytomater og brødcoutoner
Serveret med høvlet parmesan og klassisk cæsardressing

Lune Retter:
US Roast
Rosastegt og serveret med Bourbon sauce
BBQ marinerede spareribs
Serveret med Sallie’s Secret BBQ sauce
Butchers sausages
Krydrede pølser med US style
Flødekartofler
Kartofler bagt i flødesauce med timian
Rosemary roasted potatoes
Små bagte kartofler med rosmarin og havsalt

Grillede rodfrugter
Glaseret med ahornsirup og æbleeddike og vendt i persille
Grønne bønner
Vendt med bacon og honning- og sennepsdressing
Coleslaw classic
Hjemmelavet klassisk coleslaw med gulerødder og hvidkål vendt i mild cremet
dressing
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Sallie’s US buffet
Desserter:
Chocolate Brownie - Chokoladekage
Serveret med vanilje creme og jordbærcoulis
Classic cheesecake n’ blueberries
Klassisk cheesecake serveret med friske blåbær

Natmad:
Sallie’s Klassiske Tomatsuppe
Hjemmelavet tomatsuppe inspireret efter Sallie’s menukort fra 1955
Serveret med et strejt af creme fraiche og friskhakket persille
Original Hamburger (100g bøffer)
Mini hamburger serveret i lun briochebolle med bløde løg, pickled agurk, sennep
& ketchup
US Hot Dog
Butchers sausage tilsmagt med cayenne, ost og bacon. Serveret med brioche
hotdog brød. Hertil Sallie’s bacon relish, pickle, sennep, ketchup og løg.
Mini trekant sandwich
3 forskellige slags sandwich
Tunsalat med krydderurter
BLT (bacon, salat og tomat)
Æggesalat med mild karry og karse
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Sallie’s Selskabs buffet
Foretter:
Koldrøget laks med flødeost rørt med basilikum, serveret på sprøde salater
Rejecocktail med avokado, mango og tatar sauce
Tarteletter med høns i asparges, sprød bacon og persille

Hovedretter:
Helstegt US Roast med rødvinssauce
Helstegt kalveculotte
Langtidsstegt pork roast med Sallie’s BBQ sauce
Cherrytomat/mozzarella salat vendt i pesto og græskarkerner
Romaine salat med kål og agurker
Bønnesalat med grillede courgetter
Råstegte kartofler med løg og bacon
Flødekartofler med timian

Desserter:
Apple pie med creme fraiche
Ostefad med druer og oliven

Natmad:
Sallie’s hotdog serveret med tilbehør
Sallie’s mini hamburger (100g), med tilbehør
Pålægsbuffet med 5 slags pålæg og hjemmelavet leverpostej samt brød og smør
Flødelegeret aspargessuppe med kødboller og hjemmebagt brød
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Arrangement af 8 timers varighed
•

Velkomstdrink samt peanuts og saltstænger

•

Sallie’s Buffet/US buffet efter eget ønske

•

Vin, øl og sodavand ad libitum (under middagen)

•

Dessert vin

•

Milkshakes og lemonade under middagen til børn op til 12 år

•

Isvand på bordene under middagen

•

Kaffe med 1 cognac eller likør samt cookies

•

Natmad efter eget ønske
Pris pr. kuvert kr. 899,00 v/minimum 15 kuverter
Børn fra 4-12 år Kr. 349,00 pr. kuvert

Arrangement af 5 timers varighed
•

Samme som ovenfor dog er natmad ikke inkluderet i et 5 timers
arrangement
Pris pr. kuvert kr. 699,00 v/minimum 15 kuverter
Børn fra 4-12 år Kr. 299,00 pr. kuvert

Drikkevarer
Drikkevarer ud over ovennævnte (efter kaffen), afregnes efter forbrug eller til fast
pris:
•

Fri bar med øl, vand, vin og 4 slags spiritus samt snacks kr. 199,00
pr. kuvert

•

Fri bar med øl, vand, vin og 4 slags spiritus, Sallie’s shots samt snacks
kr. 219,00 pr. kuvert.

•

Fri bar med øl, vand, vin samt 2 slags snacks kr. 169,00 pr. kuvert

•

Fri bar til børn 4-12 år kr. 99,00 pr. kuvert
Priserne er inkl. Borddækning, service og dekorationer.
Ved bestilling henvises til vores Generelle betingelser pr. 1. oktober 2020
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