Selskabsmenu

Udsigten til god mad

Ved Chi og Jan
Sønderhedevej 11
6710 Esbjerg V
Tlf. 75269214
www.restaurant-jc.dk

Buffet
Klassisk dansk buffet
Sild med karrysalat, æg og rejer, fiskefilet med remoulade og citron, lun
leverpostej med bacon og champignon, svinemørbrad med champignon
a la creme, brie med kiks, rugbrød og smør

Pris pr. kuvert 155,- Min.
20 personer

Klassisk asiatisk buffet
Hjemmelavede små forårsruller, ku lu yuk, kylling i karry, chop suey
oksekød, ris, store marinerede Blacktiger rejer i ananassauce, mixed
salat, vietnamesisk cole slaw, hjemmebagt kage med vaniljecreme

Pris pr. kuvert 185,- Min.
20 personer

Mulighed for tilvalg:
Ribbensteg med rødkål

Kr.

25,-

Indbagt farsbrød

Kr.

25,-

Roastbeef med tilbehør

Kr.

25,-

Indbagt kylling

Kr.

25,-

Indbagt wan tan

Kr.

25,-

Kylling i rød karry

Kr.

30,-

Frikadeller med kartoffelsalat

Kr.

30,-

Peking and

Kr.

35,-

Pris for 3 tillægsretter

pr. kuvert

Kr.

70,-

Helaftensarrangement (min. 30 kuverter)
Bestående af:

Velkomstdrink
3 retters menu eller buffet
Husets vine under middagen
Kaffe og te med småkager eller kransekagestykker
Fri bar af husets vine, øl og vand
(Max. 2 timer under dansen)

Natmad

Pris pr. kuvert kr. 590,Bemærk efter 7 timer - pris kr. 40,- pr. kuvert dog senest til kl. 02.00

Frokostarrangement (min. 30 kuverter)
Bestående af:

Velkomstdrink
3 retters menu eller buffet
Husets vine, øl og vand
Kaffe og te med småkager eller kransekagestykker

Pris pr. kuvert kr. 450,Bemærk efter 5 timer - pris kr. 40,- pr. kuvert

Buffetforslag (min. 20 personer)
Sammensæt selv din egen buffet ud fra nedenstående retter:

FORRETTER
Landskinke med melon
Tunmousse
Citrusmarineret laksesalat med hjemmelavet dressing
Kyllingesalat med hjemmelavet karrydressing Rejesalat
med hjemmelavet dilddressing

HOVEDRETTER
Rosastegt højrebsfilet
Helstegt svinemørbrad
Glaseret skinke Barbecue
kyllingekølle

DESSERTER
Hjemmelavet kage med vaniljecreme
Hjemmebagt frugttærte med kanelcreme
Osteanretning med brie & skæreost
Hjemmelavet isbombe med nøddebund
Salatbar, kartofler, saucer, grøntsager, brød & smør er inklusive

2 forretter
3 hovedretter
1 dessert
Pris pr. kuvert kr. 258,-

Selskabskort (min. 30 kuverter)
FORRETTER
Rejecocktail med hjemmebagt flutes
Dampet kold kogt laks en Bellevue med sauce verde
JC fiskesymfoni med 3 slags skaldyr med hjemmelavet urtedressing
Ananasring med hønsesalat anrettet på sprød salat
Stor tartelet med høns i asparges

HOVEDRETTER
Helstegt culottesteg med indbagt frisk champignon, 2 slags torvegrønt, råstegte kartofler
& rødvinssauce
Helstegt oksefilet med grilltomat, ristede champignon, 2 slags torvegrønt, råstegte
kartofler & pebersauce
Helstegt svinemørbrad med bønnes francaise, mandarinsalat, paprikakartofler &
orangeflødesauce
Farseret kalkunbryst med fersken, vindruer, waldorfsalat, timiankartofler & skysauce
Sprængt svinekam med årstidens grøntsager, aspargeskartofler & aspargessauce

DESSERTER
Hjemmelavet islagkage med nøddebund
Nøddekurv med hjemmelavet is & frugtkompot
Hjemmelavet frugttærte med kanelcreme
Frisk frugtsalat med råcreme
Svampet chokoladekage med hjemmelavet is

Pris for 3 retter pr. person kr. 285,-

Natmad: (Skrub af mad)
Kokoslegeret karrysuppe med hønsekød
Flødelegeret aspargessuppe med hjemmelavede kødboller
Æggekage med purløg, bacon & tomat
Hjemmebagte grovboller med 2 slags pålæg, lun postej & ost
Hotdogs (der beregnes 2 pr. person)
Biksemad med rødbeder & bearnaisesauce
Der serveres som tilbehør brød & smør

Pris pr. person kr. 68,(Skrub af mad før kl. 18.00) kr. 58,-

Drikkevarer
25 cl. Kr.

25,-

Kr.

25,-

Fadøl alm.

25 cl. Kr.
40 cl. Kr.
50 cl. Kr.

30,45,55,-

Fadøl special øl

25 cl. Kr.
40 cl. Kr.
50 cl. Kr.

38,50,58,-

Kr.

159,-

fra Kr.

238,-

Sodavand
Flaske øl

Husets vine
Dessertvin

Drikkevarer
Likør: Bailey’s / Cointreau

2 cl. fra

Kr.

25,-

Cognac: Martell

2 cl. fra

Kr.

35,-

pr. person

Kr.

25,-

2 stk. pr. person

Kr.

18,-

Kr.

18,-

pr. time pr. kuvert Kr.

110,-

Kaffe
Hjemmebagt

kransekage

Hjemmebagt

småkager

Fri bar
Øl, vand & husets vine

Proppenge
Der er mulighed for selv at medbringe vine. Det er dog et krav at vinen er købt i Danmark.

Pris pr. åben flaske
Pris pr. flaske spiritus

Kr.
Kr.

Leje af duge & servietter
Pris pr. dug kr. 25,Pris pr. stofserviet kr. 5,-

Blomster medbringes selv

125,500,-

