
Læs mere her eller
spørg i delikatessen.

MENY SOLRØD, SOLRØD CENTER 35, 2680 SOLRØD

hele solrøds
fødevaremarked

Delikatessen direkte tlf. 5618 8416

Få mere tid til at nyde
maden, festen og selskabet



Stjerneskud:

Stjernekaster med 2 stk. stegte fiskefilet.
kr. 49.95

Stjerneskud med 2 stk. stegte fiskefilet,
1 stk. dampet fiskefilet.

kr. 69.95

Luksus Stjerneskud med
2 stk. stegte fiskefilet,
1 stk. dampet fiskefilet, røget laks og æg.

kr. 99.95

Flydt Croissant:

Croissant med lækkert fyld,
vælg mellem forskelige salater.

kr. 39.95

Sandwich:

Trekantsandwich 2 lag.
kr. 20.-

Fyldige sandwich
vælg mellem: kylling og bacon,
æg og rejser, kamsteg med surt,
roastbeef med ristede løg
og surt eller skinke og ost.

kr. 45,-

Pålægsmand/dame:

Pålægsmand/dame til 8-10 personer.
kr. 475.-

Stor pålægsbund til 10-12 personer.
kr. 575.

Styr på
fest-

meny’en

Vi har fundet det
dejligste, lækreste
og mest festlige
frem til din fest.
vores helt egne
madarbejdere har
lagt masser af mad-
kærlighed i retterne,
og du kan hente det
hele – nemt, bekvemt
og i praktiske kasser
i din lokale MENY.

FØLG OS OG FÅ
FLERE MADTIPS

Pris pr. stk

2 · Mad ud af huset

Tina HAnsen
Delikatesseleder
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Frokostanretninger:

2 slags sild, fiskefilet med remoulade og citron,
leverpostej med champignon og bacon,
partydeller med rødkål og surt, skinke
med italiensk salat, brie med peberfrugt og druer.
inkl. rugbrød, kiks, smør & fedt.

kr. 100.-

2 slags sild, gravad laks med dilddressing,
roastbeef med remoulade, ristede løg og peberrod,
mørbradbøf med bløde løg, champignon og bacon,
2 slags ost med druer og radiser.
inkl. rugbrød, smør & fedt.

kr. 120.-

Karrysild og marinerede sild, æg og rejer med rogn,
citron og mayonnaise, hønsesalat med ananas, ærter,
røget bacon, roastbeef med ristede løg,
frisk peberrod og remoulade, ribbensteg med rødkål og
agurkesalat, 3 slags ost med druer og radiser.
inkl. rugbrød, franskbrød, kiks, grovbrød, smør & fedt.

kr. 155.-

Pris pr. kuvert

- Kom ind og hør nærm
ere om de

mange mulighede
r

Vi lytter gerne ti
l dine ønsker.

Minimum 10 kuverter

VORES
dygtige
fagfolk
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Platter:

Marinerede sild, fiskefilet med remoulade og citron,
roastbeef med remoulade og ristede løg,
frikadelle med kartoffelsalat, brie med peberfrugt.
inkl. rugbrød, kiks, smør & fedt

kr. 100.-

Marinerede sild, fiskefilet med remoulade,
skinke med italiensk salat,
roastbeef med remoulade og ristede løg,
frikadelle med kartoffelsalat, ribbensteg med surt,
brie med peberfrugt.
inkl. rugbrød, kiks, smør & fedt.

kr. 105.-

Marinerede sild, fiskefilet med remoulade og citron,
roastbeef med peberrod, ribbenssteg med surt,
æg med rejer, gravad laks, brie med peberfrugt.
inkl. rugbrød, franskbrød, kiks, smør & fedt.

kr. 130.-

Æg med rejer og kaviar, røget ål med røræg,
røget laks med asparges, roastbeef med kartoffelsalat,
hønsesalat med bacon, mørbradbøf med løg og bacon,
brie med peberfrugt og druer.
inkl. rugbrød, franskbrød, smør & fedt.

kr. 145.-

Pris pr. kuvert

Ønskes platter på fade,

er der tillæg på 10,- pr.
kuvert



Minimum 10 kuverter
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PØLSE- & OSTEBORDE:

Spegepølse med sky og løg, rullepølse med sky og løg,
paté med cornichoner, hjemmelavet smøreost,
brie med frisk frugt,
inkl. brød & smør.

kr. 99.-

2 slags spegepølse med sky og løg, 2 slags rullepølse
med sky og løg, 2 slags paté med cornichoner,
lufttørret skinke med asparges,
brie og vesterhavsost med frisk frugt,
inkl. brød & smør.

kr. 119.-

2 slags spegepølse med sky og løg, 2 slags rullepølse
med sky og løg, paté med cornichoner og cocktailpølser,
lufttørret skinke med asparges,
oksebryst med peberrodssalat, brie,
vesterhavsost og mellemlagret skæreost med frisk frugt,
inkl. brød & smør.

kr. 139.-

Ønskes bestillinger på
under 10 kuverter,

tillægges der 10.- pr. kuv
ert

Pris pr. kuvert
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Lækre Buffeter:
Forretter:
Vælg mellem:
Dampet rødspætterulle med laksemousse
på salatbund, inkl. dressing.
Tunmousse på salatbund med rejer og ærter.
Rejecocktail med dressing og flütes.
Tarteletter med høns i asparges. (2 stk. pr. kuvert)

Lakseroulade på salatbund med dressing og flütes.
Hvidvins dampet laks på salatbund med dressing.
Varmrøget laks på salatbund med dressing.

Hovedretter:
Vælg mellem:
Tyndstegsfilet.
Helstegt svinemørbrad med bacon.
Roastbeef.
Svinekam, stegt som vildt.
Amerikansk cuvette.
Oksefilet.
Mandelmarineret kalkunbryst.
Mørbrad á la creme.
Glaseret skinke.

kr. 50.-

kr. 50.-

kr. 65.-

kr. 30.-

Minimum 8 kuverter

Kyllingespyd (2 stk pr. kuvert)

Pris pr. kuvert kr. 20.-

Partyfrikadeller (3 stk pr. kuv
ert)

Pris pr. kuvert kr. 20.-

Tilbehør:
Vælg mellem:
Flødekartofler.
Smørstegte kartofler.
Provence kartofler.
Bacon kartofler.
2 stk. bagekartofler med kryddersmør.
Frisk kartoffelsalat.
Marineret kartoffelsalat.
Broccolisalat.
Græsk salat.
Tomatsalat med fetaost.
Pastasalat med dressing.
Pastasalat.
Spidskålssalat med pinjekerner.
Eksotisk salat

Vælg 2 slags
kartofler eller salater

Pris pr. kuvert kr. 50.-

Frit valg

Pris pr. kuvert
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Saucer:
Vælg mellem:
Rødvinssauce.
Skysauce.
Bearnaisesauce.

Desserter:
Vælg mellem:
Frugtsalat med vaniljecreme.
Gammeldags æblekage
Chokoladekage med frugt.
Jordbærkage.
Hindbærkage.
Osteanretning med kiks.
Chokolademousse med frugt.

Minimum 8 kuverter

kr. 20.-

kr. 45.-

Lækre Buffet tilbud:
Sammensæt selv tilbud:

Vælg mellem:
Forret,
kød,

2 slags tilbehør,
dessert,

Vælg mellem:
Forret,

2 slags kød,
2 slags tilbehør,

dessert,

Vælg mellem:
Forret,

3 slags kød,
2 slags tilbehør,

dessert,
sauce,

inkl. brød og smør.

MENU 1 MENU 2 MENU 3

Minimum 8 kuverter

PR. KUVERT

199-.
PR. KUVERT

255-.
PR. KUVERT

299-.

Pris pr. kuvert
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Pris pr. kuvertVarme retter:
Minimum 8 kuverter

-Pyntet op og klar til servering..

Vælg mellem:
Biksemad med brød og rødbeder.

Bøf med bløde løg, kartofler og sauce.

Krebinetter med kartofler og stuved
ærter og gulerødder.

Glaseret skinke med flødekartofler og salat.
Hamburgerryg med hvide kartofler og
bearnaisesauce.

Flæskesteg med hvide og brune kartofler,
rødkål og brunsauce.
Svinekam stegt som vildt, hvide kartofler,
brunsauce og waldorfsalat.

Culottesteg med flødekartofler,
grøn salat og flütes.
Amerikansk cuvettesteg med krydderkartofler
og årstidens salat.

Gammeldags oksesteg med hvide kartofler, sauce,
bønner, perleløg og ribsgele.

Helstegt oksefilet med smørstegte kartofler,
sauce og årstidens salat.

Helstegt oksemørbrad med krydderkartofler,
rødvinssauce og årstidens salat.

Osteanretning:

Delikatessens ostespecialiteter med lækkert
tilbehør, som eksempelvis, frugt og nødder.

Vælg mellem:
Osteanretning med 4 slags oste.
Osteanretning med 6 slags oste.

Tilbehør:
Kiks, brød og smør.
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Tapas:

Vores lækre tapasanretninger er et
mix af forskellige lækkerier som bla.:
Spanske og Italienske pølser,
serranoskinke med melon,
ostefyldte peber, semidryed tomater,
snackpølser, pesto, lækre oste, frugt,
rugbrødschips, paté, oliven.

Tapasanretninger til hygge, frokost,
vinsmagningereller receptioner.

kr. 99.-
Tapasanretninger som hovedret
inkl. brød.

kr. 135.-

Pris pr. kuvert

Brunch:

Røræg med bacon og cocktailpølser,
rullepølse med sky og løg,
spegepølse med agurk og peberfrugt,
skæreost (vælg selv mellem mild eller lagret),
brie med druer, marmelade,
smør og brød (Rundstykke og grovbrød).

kr. 100.-

Røræg med bacon og cocktailpølser,
rullepølse med sky og løg,
spegepølse med agurk og peberfrugt,
lufttørret skinke med melon, leverpostej med bacon og
champignon, skæreost(vælg selv mellem mild eller lagret),
brie med druer, hjemmelavet smøreost, marmelade,
smør, brød (Rundstykke og grovbrød).

kr. 130.-

Minimum 10 kuverter
Pris pr. kuvert

- Kom ind og hør nærmere om de

mange muligheder i Tapas
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Kom ind og hør nærmere
om de mange muligheder,
eller find smørrebrødslisten

på menysolrod.dk

Servér de velkendte livret
ter

herligt, højtbelagt
og frisksmurt

Smørrebrød eller
luksus smørrebrød



Husk også vores store udvalg af vin og
drikkevarer. Kig forbi og få en snak med
gode råd til din menu. Du kan roligt købe
rigeligt med drikkevarer til festen. Hvis
der bliver noget tilovers, tager vi det
selvfølgelig retur. Bare husk din bon.
(Gælder kun øl, vin, sodavand og spiritus).

Kom og få en snak, om
de mange muligheder vi
tilbyder. Bestil i så god
tid som muligt, senest 7
dage før, så er du sikker
på, at vi har kapacitet til
din fest.

Vi vil gerne være med til at
gøre festen nem at holde,

så du kan være mest muligt
sammen med dine gæster.

—
—

—
—
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Praktiske
oplysninger

Alt maden anrettes på engangsfade og i skåle lige til
at sætte på bordet, smørrebrød kommer i æsker og

varm mad pakkes i termokasser.
Pant for termokasser er 150,- pr. stk.

Skal du holde fest, julefrokost, have gæster til middag
eller frokost og har bestemte ønsker, så kom ind og tal
med os. Udover de ting, der er nævnt i vores folder,
har vi et stort udvalg i middagsretter og specialiteter
samt øl, vin m.v. til festen og reception. Så start din
fest hos os og lad os give dig den bedste start!

Vi gør alt, hvad vi kan for at give dig den bedst mulige
oplevelse. Vi tager imod bestillinger hver dag
- for bedste betjening kontakt os mellem

kl. 8.00 - kl. 15.00

Delikatessen
direkte 5618 8416

Du er altid velkommen til at henvende dig, og høre hvad vi kan gøre for dig - også selvom der er mindre end 7 dage til din fest.
Vi tager forbehold for at melde udsolgt, hvis der er for mange forudbestillinger.

MENY SOLRØD, SOLRØD CENTER 35, 2680 SOLRØD

hele solrøds
fødevaremarked Der tages forbehold for

trykfejl og udsolgte varer.

sep.2022


