Frokost arrangement
(fra kl. 12.00 til kl. 17.00)
Velkomstdrink
(vælg mellem)
Kirr
Cava
Asti
Menu
(vælg mellem)
Daddy's buffet
Italiensk buffet
Nordisk buffet
Amerikansk buffet
Vin
Husets vin serveres ad libitum under middagen, hertil isvand, øl og sodavand til dem der måtte ønske det.
Kaffe
Serveres med cognac eller likør
Pris pr. cov. 449,

Heldags arrangement
(fra kl. 12.00 til kl. 22.00)
Pris pr. cov. 599,

Frokostbuffet
Marienerede sild med karrysalat
Røget laks med røræg og asparges
Fiskefilet med remoulade og citron
Roastbeef med pickles og peberrod
Lund leverpostej med bacon og champignon
Mørbrad med bløde løg og surt
Flæskesteg med rødkål
Frikadeller med agurksalat
2 slags oste med oliven
Brød og smør
Pris pr. cov. 139,

Påskefrokost
Skidne æg, torskerogn, kaviar serveres med dressing
3 slags sild
Hønsesalat
Fiskefilet med remoulade
Rejer med citron
Rullepølse samt saltkød med sky og løg
Kyllingefrikadeller
Kyllinge leverpostej
Brassieret lammeskank med kartoffelmos og persille
Glasseret skinke
Radisesalat
Harebrød
Påskedessertkage med kaffe
Pris pr. cov. 169,

Julefrokost
3 slags sild (karry, marienerede, krydrede)
Æg med mayo, rejer og kaviar.
Røget laks med asparges og røræg
Fiskefilet med citron og remoulade
Hønsetarteletter med asparges
Lund leverpostej med bacon og champignoner
Mørbradbøffer med champignoner
Andebryst med svesker og abrikoser
Flæskesteg med rødkål
Hvide kartofler med persille
Brunede kartofler
3 gode oste oliven og peberfrugt
Brød og smør
Ris á la mande med kirsebærsauce
Pris pr. cov. 169,

Nytårsmenu
Skaldyrscocktail
Flere slags skalddyre på salat og med hjemmelavet skaldyrsdressing
Medaljoner af kalvemørbrad
med skysauce, pommes anna, frisk salat og garniature.
Gateau Marcel eller Chokolademouse

Maden er færdig tilberedt og skal kun lunes og anrettes. Beskrivelser til anretning medfølger.
Pris pr. cov. 289,

Selskabsmenu 2016
Hold din næste fest på Daddy’s
Vi har smukke lokaler på gågaden og god mad. Vi har stor erfaring med både private og firmarelaterede arrangementer, så vi kan hjælpe jer uanset anledning.
Lad dig inspirere af vores buffet sammensætninger, som vi har lavet for at gøre det let og overskueligt for jer, når I skal planlægge jeres fest.
Hver fredag og lørdag serverer vi vores buffeter skiftevis, måned efter måned, så I kan få en smagsprøve, inden I træffer beslutning om valg af buffet til jeres fest.
I kan have hele vores ene lokale som kan rumme 80 personer til din fest. Er I mere end 80 personer, så kan I have hele restauranten for jer selv.
Har I spørgsmål vedrørende et arrangement eller andre ønsker
end det der står i menukortet, er I altid velkomne til at kontakte
os for mere information  Vi kan hjælpe med at sammensætte et arrangement helt efter jeres ønske.
Med venlig hilsen
Alle os på Daddy´s Restaurant og Café

Nordisk buffet

Hønsetartelleter
Rødvinsmarineret nakkefilet
Gammeldaws oksesteg
Frikadeller
Flødekartofler
Brunede kartofler
Appelsinsellerisalat
Hvidkålssalat med rødbeder
Bland selv salatbar
Rødvinssauce
Rabarberkompot a la Daddy’s

Amerikansk buffet
Kylling med peanutbutter sauce
Helstegt Eye of Round (amerikansk oksekød)
BBQ stegte amerikanske revelsben
Honningstegt kalkunbryst med pinjekerner
Coleslaw med spidskål og gulerødder
Classic cobb salat (med kogte æg, grønne bønner, mandler og bacon)
Bagt kartoffel med creme fraiche, bacon og forårsløg
Snacks (friturstegt)
Bland selv salatbar
Pebersauce
New Yorker Cheesecake med frugtfad

Priserne er mod et tillæg pr. cov. ved arrangementer
Natmad
Hveder med pålæg
Frikadeller med kartoffelsalat
Gullashsuppe med brød
Biksemad med spejlæg
Hotdogs med det hele
Pizza
Pris 59,

Lidt sødt til kaffen
Alm. småkager
22,
Twist eller quality street (små chokolader) 29,
● Lagekage
35,
● Wienerstang
29,
●
●

●
●
●

●

Spiritus
● Cognac og likør 4 cl.
Alm. spiritus 4 cl.

0,
0,
0,

45,
35,

Vegetar
Bruchetta med hytteost og avocado 0,
Laksesteak med rejer i hummersauce
0,
●

●

Velkomstdrink
1 gl. kirr
1 gl. cava
1 gl. asti

Brunch buffet mini
Røræg med bacon
Brunchpølser
Frikadeller
Leverpostej med bacon og champignon
Rullepølse med sky og løg
Chorizo med peberfrugt
Pandekager med sirup
2 slags oste
Frugtfad
Kaffe, te juice
Franskbrød og rugbrød
Pris pr. cov. 119,

Brunch buffet Xtra
Røræg med bacon
Brunchpølser
Frikadeller
Leverpostej med bacon og champignon
Røget laks med asparges og røræg
Marinerede hvide sild
Rullepølse med sky og løg
Chorizo med peberfrugt
Yoghurt med honning og crunch
Broccoli tærte
Pandekager med sirup
2 slags oste
Frugtfad
Kaffe, te, juice

Wienerbrød
Croissanter
Franskbrød, rugbrød og rundstykker
Marmalade, smør, pålæg chokolade og honning.
Pris pr. cov. 159,

Daddy’s Buffet
Lakseroulade med dildcreme
Kalveculotte med rosmarin
Honningmarineret skinke
Pandekager med fyld
Timian kartofler
Flødekartofler
Dampede grøntsager
Waldorff salat
Bland selv salatbar
Skysauce

Iskage anrettet med frugt og lun chokoladesauce

Italiensk buffet
Carpaccio med spåner af parmesan, olivenolie og ruccola salat
Kalvefilet med bacon og timian
Marineret mørbrad
Bagt peberfrugt fyld af ris og krydret hakket kød
Penne pasta med grillet squash, grillet peber og parmesan vendt med pesto.
Kartoffelsalat med senneps marinade og krydderurter
Tomatsalat med bøffelmozzarella og syltede løg
Melon med parmaskinke
Bland selv salatbar
Svampesauce

Italiensk chokoladekage med bærkompot

