Pattegris
Fra kr. 2.450,Vi tilbyder stegning og
opskæring på deres
adresse, spørg efter pris.

Tilbehør til pattegris
kr. 89,- pr cuv.

Flødekartofler
Hjemmelavet kartoffelsalat
Pasta salat
Grøn salat
Tzatziki
Jordbærsalat

BUFFET
189,- pr. cuv.
Yakitori spyd
Marineret sprængt svinefilet
Kalveculotte
Frikadeller
Salat fad med flütes
Flødekartofler med bacon
Lækker bønnesalat med rødløg og
soltørrede tomater
Valnødder med senneps dressing
Ved bestilling af mad ud af huset min. 8 cov.
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Kr. 199,- pr. cuv
Kronhjortefilet med flødepeberrodssalat på
salatbund
Stegt kalvefilet
Broccolisalat
Flødekartofler med bacon
Grøn salat med flutes
Langtids bagte søde rødløg
Brie ost med frugt

Festmenu 2
Kr. 189,- pr. cuv
Hønsesalat på ananasring med sprød bacon og
flutes
Fyldt svinekam med røget andebryst
Stegt kalveculotte
Tzatziki
Fyldte kartofler med skinke, bacon og spinat
Rødvinssovs
Grøn salat med flutes
Frugttærte med portvinscreme

Festmenu 3
Kr. 129,- pr. cuv
Kalveculotte med peberkorn
Sprængt marineret svinefilet
Grøn salat
Flødekartofler med tomat, porre og bacon
Flütes
Ved bestilling af mad ud af huset, betales depositum.
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E-mail: slagter.thomsen@gmail.com
www.slagter-thomsen.dk

Bredegade 1
4200 Slagelse

Ring til os i dag
Tlf. 5852 0351

Varme Retter
kr. 99,- pr. cuv.
Mørbradgryde m/ovnbagt mos eller ris og
surt
Kyllinge Pie salat og flutes
Jægergryde med røget kartoffelmos og
syltede rødløg
Stegt flæsk m/ kartofler og persillesovs
Svinemørbrad schnitzel m/ flødekartofler og
salat
Der tages forbehold for prisstigninger.

Mesterslagterens Buffeter

Buffet 3
Kr.239,- pr cuv.

Buffet 1
Kr.239,- pr cuv.
Røget lakseroulade m/ flødeost, rødløg,
peberfrugt, persille samt hasselnødder
Krebsehalesalat m/ rugbrødskiks
Honning glaserede revelsben
Okse culotte
Rødvins marineret svinemørbradbøf
Kartoffelroulade
Krydder kartofler
Bønnesalat m/ rodfrugt tzatziki
Lækkert salatfad
Brombærsovs
Brød

Buffet 2

Bresaola m/ appelsin mayodressing samt slagter
knas og flütes
Varm røget laks m/ kapersdressing
Langtids brasseret spidsbryst i rødvin
Krydder stegt svinebryst m/ rosmarin og hvidløg
Kartoffeltærte m/ ost og urter
Grønsagstimbale m/ æble, bacon og broccoli
Fersken salat m/babysalat, feta, ristede kerner
brombær samt havtorns dressing
Æblesalat m/ mild sennep dressing, pyntet med
valnødder
Pebersovs

Buffet 4
Kr.239,- pr cuv.

Kr.239,- pr cuv.
Okselår på bund af babysalat pyntet m/
brændte figner, og saltmandler
Røget torsketatar m/ senneps dressing
Kalve culotte stegt i portvin
Fyldt svinefilet m/ ferskner svøbt i bacon
Flødekartofler
Røstitårn m/ røget kartoffelmos
Syltede rødløg m/ valnødder
Grillede grønsager m/ mild chili
Jordbær, melon salat m/ bønner, feta, tomat rub
dressing samt søde kerner
Brød

Lakse timbale m/ pisket creme fraiche
Røget okselår m/ tyttebær og peberrodscreme
Kalve culotte
Honning glaserede revelsben
Porter stegt svinefilet
Jordbærsalat på bund af grønne bønner og
babysalat m/ mild chili samt sukker ristede kerner
Røsti tårn m/ krydret nøddemos
Flødekartofler
Ovnbagt rødløg m/ lufttørret skinke
Gulerods tzatziki
Buket salat m/ sprød stegt kalvebacon
Pebersovs

Brunch
Kr. 99,- pr cuv. Brød og smør 15,Cocktailpølser, bacon og røræg
Rullepølse m/ sky og løg
Spegepølse m/ sky og løg
Lun leverpostej
Frisk frugt og brie ost

Luksus Brunch
Kr. 139,- pr cuv. Brød og smør 15,Cocktailpølser, bacon og røræg
Rullepølse m/ sky og løg
Spegepølse m/ sky og løg
Lun leverpostej
Varmrøget laks m/ babysalat samt dressing
Pandekager m/ sirup
Frisk frugt og brie ost

Desserter
Kr. 29,95 pr cuv.
Abrikos is.
Appelsin/ kakao is.
Portvin/ makron is.
Chokolade mousse.
Citron eller hindbærfromage.

Natmad
Kr. 45,- pr cuv.
Krydret ferskensuppe m/ kylling og flutes
Broccolisuppe m/ ristet bacon samt flutes
Biksemad m/ rødbeder, engelsk sovs, ketchup
og rugbrød
Trekant sandwich (3 stk pr. person)
Aspargessuppe m/ flutes
Pålægsfad m/ spegepølse, rullepølse,
leverpostej brød og smør

