Tapas Menu

pris. Kr. 199,- indeholder 10 forskellige

Lakserulle m/rejesalat.
Tortilla m/varmrøget laksecreme
Fyldte æg m/ørredmusse
Forårsløg svøbt i bacon

Landsbyen
Våbensted
Tlf. 5470 5201
- Når kun det bedste er godt

Frikadeller (mini)

Mini tærter m/kylling
Portobello svampe m/skinke
Vandmelon Pindsvin

m/Cherry tomater/mozzarella

Gorgonzola m/syltede pærer
Chokolade Brownie m/sød lakridsskum.
Service og madkunsten er helt i top. Sammen med Dem

Ekstra (tilkøb til Tapas) Kr. 25,- pr. ret pr. person
1. Rugbrødschips ,Rugkiks ,Sesam stænger.
2. Oliven ,Saltmandler ,Feta ,Semidried tomat.

skræddersyr vi deres næste arrangement. De er velkommen til at ringe og få et godt tilbud.

Reception eller Tapas.

3. Parmaskinke m/Ost.
4. Oksespidsbryst m/peberrodscreme.
5. Kartofler m/ost & bacon på toppen.
6. Små broccolitærter i muffinsforme.
7. Gulerødder svøbt i bacon.
Minimum 10 kuverter Samt tillæg for Levering.

Landsbyen Våbensted - Krårup Møllevej 1 - 4990 Sakskøbing
Mail: info@landsbyenvaabensted.dk
Se mere på: www.landsbyenvaabensted.dk

Prisliste pr. 01-05-2019 (forbehold for eventuelle prisstigninger)

En god oplevelse:
Et arrangement på Landsbyen Våbensted, giver en god oplevelse. Uanset om det gælder konfirmation, bryllup, fødselsdag, jubilæum, reception eller bare den hyggelige eftermiddag.
Vi sætter stor pris på service og kvalitet, kun det bedste er godt nok. Landsbyen Våbensted kan afholde selskaber fra 10 - 275 kuverter.
Vores prisliste indeholder et stort udvalg af menuforslag, festtilbud, frokosttilbud, mm. Men skulle der
være specielle ønsker til deres arrangement, er De meget velkommen til at kontakte os for nærmere
information.

Bestilling af mad og fest i huset:
Ved bestilling er de meget velkommen til at kontakte os pr. telefon, e-mail, eller ved personlig henvendelse.
Dog er der lukket i Landsbyen d. 24-25- december & 1 jan..

Diner transportable:
Alle priser er inkl.. Moms. Børn indtil 12 år halv pris. Ønsker de at Vi levere maden på Deres adresse
tillægges et mindste gebyr på kr. 250,-. (på Lolland / Falster) Vi leveres dog kun ved en mindste bestilling fra 10-15 kuverter. Alt køb under kr. 1500,- leveres ikke, det skal derimod afhentes, hvis ikke
andet er aftalt.
Alt emballage leveres rengjort tilbage senest 3 dage efter Deres arrangement.
Rabatter ved diner transportable:
Mellem 0-75 kuverter er prisen som i brochuren. Efter flere end 75 kuverter aftales i hvert enkelt
tilfælde.
Vi levere diner transportable op til 1200 kuverter, så der er næsten ingen begrænsninger. Vi medbringe gerne porcelænet og tage det med retur, samt opvask. Du er velkommen til at indhente et tilbud.

616 Reception 1

Tortilla m/laksecreme, Kylling Spyd, Mini deller,( 3 stk.) Grønsagssnacks, Bruschetta m/ Skinke og pesto, Skåret frugt og kransekagekonfekt
617 Reception 2

Alle priser i prislisten er pr. kuvert/ pr. person og inkl.. Moms..

Kr. 130,-

Blinis m/ røget laks, Små croissanter m/ hønsesalat, Melon m/
spegeskinke, Flyttes skiver med roastbeef, Græske frikadeller,

Gressinne stænger, Ostebjælker
618 Reception 3

Kr. 150,-

Hjemmelavet tun mousse , Kold marineret skinke m/ broccolisalat
Kold oksefilet, Kold kartoffelsalat, brød og smør
619 Reception 4

Kr. 220,-

Røget laks m/asp & røræg. Frikadeller, Marinered kalkun, Oksefilet,
Saltbagte kartofler, Marineret kartoffelsalat, blandet grøn salat, Tomat
-feta salat, Brød & Smør.
620 Reception 5
Varmrøget laks m/asp. Dyrekølle m/peberodsalat, Svinekam,

Lammesteg, Kold roastbeef , Karry Kartoffelsalat, Rødløgs Kartofler,
Coleslaw salat, Bønnesalat, Tomat-peber salat, Ostelagkage, Brød
& smør

Reception:
Vi giver Dem med glæde et særskilt tilbud og menu - sammensætning.

Kr. 125,-

Se også vores Pølse/ ostebord

Kr. 248,-

