
MENU
til arrangementer

Morgenmad

Den gode
Nybagt franskbrød, rugbrød, ost og 
marmelade + kaffe og te

Kr. 55,00

Den skønne
Nybagt franskbrød, rugbrød,
2 slags pålæg, ost og marmelade
+ kaffe, te og juice Kr. 75,00

Bemærk venligst, at vi ikke har restaurant
– men i de fl este tilfælde er afhængige af leverance
udefra. Vi kan derfor kun tilbyde en enkelt ret
til samtlige deltagere.
 Mindste bestilling er til 15 personer.

Smørrebrød ·
sandwich og lignende

Kr. 30,00

Kr. 60,00

Flot smørrebrød 
pr. stk. 

Fine håndmadder 
3 stk. 

Øland platte
Sild m/hjemmelavet karrysalat, fi skefi let med
remoulade, ribbensteg med rødkål og asier,
brie/frugt, rugbrød,
franskbrød og kiks. 

Luksus Stjerneskud
Stjerneskud 

Kr.  130,00
Kr.   95,00 
Kr.    60,00 

For nedenstående sandwich gælder,
at der skal bestilles min. 5 stk af hver slags:

Clubsandwich
Italiensk landstykke med kylling, karrydressing, 
bacon, ananas, tomat, agurk

Kr. 60,00

Ægge/reje-sandwich DeLuxe
Grov sandwichtrekant med æg, rejer, creme 
bonjour, tomat, agurk, blandet salatmix

Kr. 60,00

Pulled pork-sandwich med BBQ
Café Munkebolle fuldkorn, pulled pork, coleslaw, 

 
barbeque-sauce, agurkesalat, løg Kr. 60,00

Oplysninger om allergener kan fås ved henvendelse til: kontoret@oeland-golfklub.dk



MENU
til arrangementer

Varme frokostretter
Mørbrad à la Øland
med kartofl er og
blandet grøn salat Kr. 130,00

Karbonade
med stuvede ærter/gulerødder Kr. 130,00 

Lette frokostretter
(Bemærk: min. 8 stk. fra hver kategori)

Mexicansk oksekødstærte
md salat, dressing og fl ûtes

Kr. 85,00
Kyllingetærte
med salat, dressing og fl ûtes Kr. 85,00

Skinkestang
med salat, dressing og fl ûtes Kr. 85,00

Bemærk venligst, at vi ikke har restaurant
– men i de fl este tilfælde er afhængige af leverance
udefra. Vi kan derfor kun tilbyde en enkelt ret
til samtlige deltagere.
 Mindste bestilling er til 15 personer.

Frokostretter
med valgfrit tilbehør
Vælg 1 ret fra hver kategori
(samme valg for alle deltagere)
Kuvertpris

kr. 110,00
Kød

• Frikadeller
• Marineret kyllingefi let
• Skinke – kold. Anrettet på fad
• Roastbeef – kold. Anrettet på fad

Kartofl er
• Flødekartofl er
• Kartoffelsalat
• Små ovnstegte krydderkartofl er

Salat
• Blandet grøn salat

med diverse indhold
• Pastasalat med diverse indhold

Oplysninger om allergener kan fås ved henvendelse til: kontoret@oeland-golfklub.dk


