
Studentermenu 2020- 3 retter  

Forretter:  

 Forårets gemte stenbiderrogn, saltmandel, øko fraiche, rødløg og urter 

 Hjertesalat med oksecarpaccio, syltet ny agurk og brødkrumme 

 Vores hj. røgede danske kylling med estragonmayo, syltet løg og små salater 

Hovedret: 

 Helstegt dansk kalvefilét 

 Knuste nye kartofler med fraiche, nye løg og persille 

 Cremet grøn pebersauce 

 Grillede nye gulerødder og nye løg 

 Tomatsalat med rødløg, basilikum, frisk mozzarella og oliven fra Lucques 

 Blomkålssalat med granatæble, belugalinser og kørvel 

 Vores økologiske surdejsbrød og dansk smør 

Dessert: 

 Fragelitéroulade med økologisk Thise fløde, danske jordbær og krystalliseret hvid chokolade 

 Rabarbertrifli med ristede mandler og vanillefløde 

 Vores brownie og luftig chokoladecreme på mørk belgisk chokolade med danske jordbær 

Pris kr. 295,-  

Menuen leveres klar til servering på fade/skåle og enkelte portioneringer, dog kan der være elementer til 

selvanretning . Ydermere skal kødet til hovedretten selv trancheres. 

Bestilling min. 12. kuverter. Levering Viborg kr. 100,- Levering uden for bygrænsen efter aftale. 

Bestilles på kontakt@gastro-catering.dk – Vi tager forbehold for udsolgte datoer 

 

 

 



Studentermenu- Portioneret tapas: 

Kolde retter: 

”Trøffelæg”- Økologisk pocheret hønseæg med trøffelmayo og syltede hvide asparges  

Forårets gemte stenbiderrogn, saltmandel, øko fraiche, rødløg og urter 

Hjertesalat med oksecarpaccio, syltet ny agurk og brødkrumme 

Vores hj. røgede danske kylling med estragonmayo, syltet løg og små salater 

Grønne asparges med høost, saltmandel og urter 

Lune retter: 

GFC- Gastro´s Fried Chicken med ærter og syltede bøgehatte 

Løgtærte med saltost, røget bacon og timian 

Bagte sommertomater med nye hvidløg og belugalinser 

Det søde og særlige: 

Jordbærtrifli med fragelité, hvid chokolade og jordbær 

Vores brownie og luftig chokoladecreme på mørk belgisk chokolade med danske jordbær 

Vesterhavsost med kerneknækbrød 

Pris kr. 325,- /kuvert.  

Til menuen hører vores økologiske surdejsbrød med pisket smørskum, til både forret og 

hovedret. 

Alle retter er portionerede på fade, skåle og/eller bæredygtigt engangsemballage. 

Bestilling min. 12. kuverter. Levering Viborg kr. 100,- Levering uden for bygrænsen efter aftale. 

Bestilles på kontakt@gastro-catering.dk – Vi tager forbehold for udsolgte datoer 



Den lette studentermenu: 

 

Den hurtige snack- inden de unge skal videre… 

 

Pappadums med dehydreret sour creme and onions 

Umamimandler 

Varmrøget lakserilette med kapers, fraiche og sprøde rugbrød 

Vores hj. røgede danske kylling med estragonmayo, syltet løg og små salater 

Rabarbertrifli med ristede mandler og vanillefløde 

Vores brownie og luftig chokoladecreme på mørk belgisk chokolade med danske jordbær 

 

Pris kr. 150,-/kuvert 

 

Alle retter er portionerede på fade, skåle og/eller bæredygtigt engangsemballage. 

Bestilling min. 12. kuverter. Levering Viborg kr. 100,- Levering uden for bygrænsen efter aftale. 

Bestilles på kontakt@gastro-catering.dk – Vi tager forbehold for udsolgte datoer 

 


