
… til livets små og store begivenheder

Hotel 
Bording

I samarbejde med Bording forsamlingshus

Levering af mad

Vi gør al maden klar, så den kun skal skæres og 
anrettes.

Menuen

Vi har lavet nogle menuforslag,
men vi vil med glæde opfylde andre ønsker. 

Der er mulighed for både portionsanrettet og 
buffetanrettet.

Arrangement

Vi kan levere mad til alle slags arrangementer 
såsom: bryllup, julefrokost, fødselsdage, 

konfirmation, mindesammenkomst, familiefest 
m.m.

Opskriften på succes her, 
er kvalitetsråvarer, 

kreativitet og en god portion 
kærlighed

Bredgade 2 · 7441 Bording · 86 86 10 21 
post@hotelbording.dk . www.hotelbording.dk



… til livets små og store begivenheder

Menu

kr. 45,-

kr. 45,-

kr. 49,-

kr. 49,-

Forretter 
Tarteletter med høns i asparges   

Asparges suppe* 

Koldrøget laks på sprød salatbund* 

Rejecocktail*   

Lakseroulade*  

*Hertil brød & smør

kr. 49,-

Hovedretter 
            kr. 249,-

            kr. 229,-

            kr. 249,-

            kr. 139,-

            kr. 219,-

kr. 45,-

kr. 49,-

kr. 45,-

kr. 45,-

            kr. 125,-

            kr. 135,-

Lammeculotte   

Helstegt oksefilet   

Helstegt kalvemørbrad  

Unghanebryst   

Rødtungefilet 

Svinekam 

Fyldt svinemørbrad  

Der vil være 1 slags kartoffel & sauce samt sæsonens grønt

Desserter 
Hjemmelavet flødeis   

Gateau marcel   

Chokoladekage   

Citronfromage   

Chokolademousse  kr. 49,- 



… til livets små og store begivenheder

Hel- 
aftenselskab

kr. 639,-

Vi står for opdækning og oprydning 
Øl, sodavand og vin ad libitum i 6  timer 

Forslag til en menu 

Forret:
Røget laks på sprød salatbund 

Hovedret:
Rosa helstegt oksefilet 

Dessert:
Citronfromage 

Inkl. 
The/kaffe 
Småkager 

Pris pr. kuvert 

Pris pr. tjener efter 01:00 kr. 199,-  



… til livets små og store begivenheder

Tilbehør

Natmad
Hjemmelavet karrysuppe m. Kylling kr. 59,-

Pålægs- og ostebord  kr. 59,-

Trekandssandwich med forskelligt fyld kr. 54,-

Frikadeller med kold kartoffelsalat  kr. 50,-

Kaffe og sødt 
The/kaffe kr. 25,-

Småkager  kr. 15,-

Varm chokolade kr. 24,-

Lagkage kr. 29,-

Kringle   kr. 32,-

Kage kr. 29,-   



… til livets små og store begivenheder

Drikkevarer

Det vil også være muligt at få leveret 
drikkevarer til dit arrangement 

Øl    kr. 30,-

Sodavand  kr.  25,-

Husets vin, rød/hvid, pr. flaske       kr.  99,- 

Husets vin, rød/hvid, pr. glas   kr.  33,-

Cognac/likør pr. glas       kr.  31,-

Spiritus, 2cl.       kr.  31,-

Leverandør:


	Tom side
	Tom side



