
Totalarrangement: nr. 1 

Velkomstdrinks. 

Hønsesalat m/ananas og flutes. 

Kalvesteg stegt som vildt m/fuglereder, waldorffsalat, ½ æbler med gele, 

hvide og brunede kartofler, asier og tyttebær. 

Vanilieis m/chokolade og hindbærskum. 

Kaffe med småkager. 

Natmad: Pålægsfad m/ 3 slags pålæg, ost, lun leverpostej og 

hjemmebagte boller. 

Inkl. Fri vin, øl, sodavand, borddækning, blomster. 

Pris pr. kuvert.                                                   kr. 495,00 
 

Totalarrangement: nr. 2 
Velkomstdrinks. 

Tarteletter med høns i asparges, 

Svinekam med rødkål, hvide og brune kartofler, ½ æbler med gele, 

franske kartofler, asier. 

Flødefromage m/jordbærsovs.  

Kaffe med småkager. 

Natmad: Frikadeller m/kold kartoffelsalat. 

Inkl. Fri vin, øl, sodavand, borddækning, blomster. 

Pris pr. kuvert.                                                     kr. 470,00 

 
Totalarrangement: nr. 3 
Velkomstdrinks. 
Torskefad m/sennepsdressing pyntet m/rejer og flütes. 
Rosastegt oksemørbrad m/baconbønner, timian gulerødder, bagte løg, 
grøn salat, råstegte kartofler og bordelaise sovs. 
Rubinsteins kage. 

Kaffe med småkager. 

Natmad: Pålægsfad m/ 3 slags pålæg, ost, lun leverpostej og 

hjemmebagte boller. 

Pris pr. kuvert.                                                     kr. 550,00 

Totalarrangement: nr. 4 

Velkomstdrinks. 

Citronmarineret laks med peberrodsdressing, flutes. 

Krondyr steg med fuglereder med waldorfsalat, ½ æbler med gele, hvide 

og brunede kartofler, asier og tyttebær. 

Cheesecake m/hindbær. 

Kaffe med småkager. 

Natmad: Hot dogs med det hele. 

Inkl. Fri vin, øl, sodavand, borddækning, blomster. 

Pris pr. kuvert.                                                   kr. 520,00 

 

Totalarrangement: nr. 5 

Velkomstdrinks. 

Lakseroulade pyntet m/rejer, krydderdressing og flütes. 

Rosastegt oksefilet m/ovnbagte rodfrugter, grill tomat, grøn salat, 

smørristede kartofler og rødvinssovs. 

Isrand m/jordbærsovs. 

Kaffe med småkager. 

Natmad: Pålægsfad m/ 3 slags pålæg, ost, lun leverpostej og 

hjemmebagte boller. 

Inkl. Fri vin, øl, sodavand, borddækning, blomster. 

Pris pr. kuvert.                                                   kr. 510,00 
 

 

 

Priserne er inkl. moms.  

Servering afregnes særskilt til personalet. 

Hvis festen varer mere end 7 timer skal der betales for ekstra timer til 

serveringspersonalet  

Nærmere oplysning ved henvendelse på 

Tlf. 28 43 13 81 Bur forsamlingshus Bygaden 19 Bur. 7570 Vemb. 
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Tilbud 
Totalarrangement 7 timer 

Dvs. valgfri velkomstdrink 

Forret 

Hovedret 

Dessert 

Kaffe/te med småkager 

Natmad 

Hvidvin 

Rødvin 

Dessertvin 

Borddækning med velourdug, blomst, lys og 

servietter 

Fri øl, vand, og vin under hele festen 

Servering afregnes særskilt 

Det vil sige de inviterer gæsten resten ordner vi 

Kan også leveres ud af huset, mod kørsels gebyr 
 

www.burforsamlingshus.dk tlf.28 43 13 81 

Bur Forsamlingshus 

http://www.burforsamlingshus.dk/

