
Keis Events  
Møde og frokost anretninger.  

  

   

Bestil gerne 2 dage før.    

Priserne er incl. Moms + levering.    

   

Tapasanretning. 

Tortilarulle top med røget laks og rocula.  

Parmaskinke med mozzarella. 

Røget Italiensk inspireret Salami med løg. 

Baconsvøbt kylling bryst. Pesto.  

Små deller med rødbedesalat  

Ærte-Humus med hvidløg. 

Hvedekernesalat med rocula oliven sherrytomat. 

Ostehapser frugt. 

Kagebid.   

Hj. Bagt ciabattabrød og smør. 

(Min. 10 cou.) 

 

Pris pr. cou:  

 

 

     138 kr.  

Antal  

   

Delle anretning. 

3 hjemmelavet deller  

kold kartoffelsalat mixet salat og hj.bagt brød. 

              

                 

75 kr. 

 

Let røget revelsben marineret kold kartoffelsalat frisk 

mixet salat og hjemmebagt ciabattabrød. (min. 10 cou) 

   

                 

89 kr.                                                                           

 

Anretning med indbagt laks med spinat.  

     Mixet frisk salat m. quinoa dressing og hj. Bagt 

     brød og smør. 
 

 

84 Kr.  

 

Anretning med indbagt kylling med champignon og 

bacon.  

     Mixet frisk salat m. quinoa hj, bagt brød og smør.  
 

84 Kr.   

Lasagne med mixet frisk salat 

dressing hj. bagt brød 

75 kr.  

   

Laksetærte m. Springløg feta rød peber og 

græskarkerne med lækker frisk salat og hjemmebagt 

ciabattabrød 

 

 84 kr.  

Kyllingetærte m. broccoli estragon og bacon. Lækker 

frisk salat og hjemmebagt ciabattabrød 

 

         

84 kr. 
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Spinattærte m. feta og soltørret tomat. Lækker frisk 

salat og hjemmebagt ciabattabrød. (Veganer) 

 

84 kr.  

Røget Laksesalat m. frisk salat tomat mozzarella melon 

agurk hvedekorn. pesto og hjemmebagt ciabattabrød 

.  

 70 kr.  

Kylling – salat m. bacon 

friske salater hvedekorn 

tomat ananas agurk  

karrydressing og  

hjemmebagt ciabattabrød. 

 

 

 

 70 kr.  

 

Store sandwich hjemmebagt koldhævet brød  

med røget laks,  

æg og reje, 

 skinke, kylling, 

 flæskesteg og  

eller frikadelle.  

  

               

 

 

 

 49 kr. 

 

   

Uspecificeret smørrebrød pr. stk.   29 kr.   

   

Stegt flæsk persillesovs kartofler 

Rødbede og salat. ( Min. 10 cou.) 

 99 kr.  

   

Møde mini brunch.  

Ristet cooktailpølser med sennep 

Røræg med purløg 

Ristet bacon 

Morgenbrød 

2 slags saltpålæg 

2 slags ost 

Frisk frugt snacks.  

 

 

99 kr.  

 

   

Julefrokost 

Gammeldaws modnet sild med rå løg og kapers.  

½ æg og tomat.  

Røget laks grønne asparges mild sennepscreme og dild 

Grønlangkål brunede kartofler og hjemme-sprængt 

ribben med sennep.  

Orangestegt andebryst med råstegt rødkål. 

Ris ala mente og kirsebærsauce.  

Brød og smør.  

Min. 10 cou. 

                                         Luksus julefrokost. 

                                            Se vedlagt side.    

 

 

189kr.  

 

 

 
 

 


