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GIVSKUD ZOO
MENUKORT 2018
Helaftensarrangement
Sammensæt selv 3 retter
Husets velkomstdrink

Forret
• Lun laks med sprød skorpe anrettes på smørsauteret porrer med gnist af lime & chili, samt
brød og smør
• Tarteletter med høns i asparges (2 stk.)
• Roulade af koldrøget zebra & krydret flødeost på salat serveres med saltristede kerner, samt
brød og smør
Hovedret
• Farseret kyllingebryst med pimentsauce, stegte kartofler & 3 slags garniture
• Krydderstegt svinekam serveres med dijon-flødesauce, kartoffel-chiligratin & 3 slags
garniture
• Kalvetyksteg med nøddesky, smørstegte kartofler & 3 slags garniture
Dessert
• Lune pandekager med chokoladesauce & vaniljeparfait
• Islagkage hindbærparfait & chokolade-nøddeparfait pyntet med frisk frugt
• Dobbelt chokoladekage med hindbærsauce, vaniljeparfait & frisk frugt
Eller Bison buffet (se buffet på side 2)
Kaffe/te med sødt
Under middagen serveres husets vine ad libitum
3 timers fri bar med øl, vand og vin efter middagen
Tilkøb natmad til din fest
Vælg mellem:
• Æggekage med bacon, tomat, purløg, rødbede, rugbrød
samt smør
• Forskellige pizzaer med salat & dressing
Pris pr. person kr. 55,00
Ved min. 20 kuverter
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Bison buffet
Forret
• Lun bagt laks anrettes på smørsauteret porrer med gnist af lime & chili
• Skinke anrettet på salater med grøn ærtepuré
Varme retter
• Stegt kyllingebryst fyldt med krydret flødeost
• Rosastegt tyksteg
Tilbehør
• Basilikumstegte kartofler
• Bouillonkogte ris
• Bagte grøntsager
• Grøn salat med krydderurtedressing
• Brød samt smør
Sauce
• Timiansauce
• Flødesauce med semidried tomater
Dessert
• Dobbelt chokoladekage med hindbærsauce
Lidt ekstra
Kaffe og te til desserten
Pris pr. pers. kr. 25,00

Pris pr. person kr. 275,00
Min. 20 kuverter
Børn under 12 år: kr. 138,00
Børn under 3 år: Gratis
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Eksotisk buffet
Forret
• Dampet hellefisk på salat, med citrusmarineret Chilehummerhaler hertil frisk tomatsalsa
• Koldrøget zebra på salater med ristede nødder, semidried tomater & basilikumpesto
Varme retter
• Rosastegt tyksteg fyldt med urtesalsa
• Asiatisk stegt svinemørbrad
Tilbehør
• Smørstegte kartofler
• Bulgur
• Asiatisk nudelsalat
• Grøn salat med druer, ananas & kokos, hertil mangodressing
• Brød og smør
Sauce
• Trøffelsauce
Dessert
• Baobab panna cotta med ananas & passionsfrugt
• Dobbelt chokoladekage med kokosis
Lidt ekstra
Kaffe og te til desserten
Pris pr. pers. kr. 25,00

Pris pr. person kr. 309,00
Min. 20 kuverter

Børn under 12 år: kr. 155,00
Børn under 3 år: Gratis
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Verden rundt-buffet
Forret
• Lune ristede kæmperejer på safranrisotto
• Indisk bagt laks på salat med baobabdressing
• Koldrøget zebra på salater med semidried tomater & basilikumpesto
Varme retter
• Kængururaugot i svampe-flødesauce
• Rosastegt zebra • Indisk kalv masala a la pulled
Tilbehør
• Krydderstegte kartofler
• Afrikansk kartoffelsalat med søde kartofler
• Bulgursalat med grønt & citrus
• Grøn salat med feta, melon & ristede nødder hertil krydderurtedressing
• Grønsagssauté
• Brød samt smør
Sauce
• Pebersauce
Dessert
• Lakrids-marengs med hvid chokolademousse & hindbærsauce
• Nord amerikansk saltkarameltærte med ganache
• Isroulade med lime
• Kokosis & ferskensorbet
Lidt ekstra
Kaffe og te til desserten
Pris pr. pers. kr. 25,00

Pris pr. person kr. 359,00
Min. 20 kuverter
Børn under 12 år: 180,Børn under 3 år: Gratis
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Sammensæt selv menu Min. 20 kuverter
Forretter
• Lun laks med sprød skorpe anrettes på smørsauteret porrer med gnist af lime
& chili, samt brød og smør
• 2 tarteletter med høns i asparges
• Kyllingeterrin serveres på salater, toppet med safransyltede løg &
soltørrede tranebær & krydderurtedressing, samt brød og smør
• Roulade af koldrøget zebra & krydret flødeost på salat, serveres med
saltristede kerner & grøn olie, samt brød og smør
Hovedretter
• Farseret kyllingebryst med pimentsauce, stegte kartofler & 3 slags garniture
• Krydderstegt svinekam serveres med dijon-flødesauce, kartoffel-chiligratin
& 3 slags garniture
• Tyksteg med nøddesky, smørstegte kartofler & 3 slags garniture
• Rosastegt oksefilet serveres med whiskysauce, pommes Anna & 3 slags garniture

kr. 82,00
kr. 69,00
kr. 76,00
kr. 82,00
kr.175,00
kr.169,00
kr.189,00
kr.219,00

Desserter
• Lune pandekager med chokoladesauce, vaniljeparfait & frugt
• Nord amerikansk saltkarameltærte med ganache & hindbærsauce
• Islagkage hindbærparfait & chokolade-nøddeparfait hertil bærcolis & frisk frugt
• Dessertbuffet bestående af 2 slags kage, 1 slags mousse, 2 slags parfait,
1 slags sorbet & frisk frugt med vaniljecreme
• Dobbelt chokoladekage med hindbærsauce, vaniljeparfait & frisk frugt

kr.115,00
kr.79,00

Nat mad
• Forskellige pizzaer med salat & dressing
• Pølse ostebord med tilbehør, samt brød og smør
• Ungarsk gullaschsuppe med brød samt smør
• Æggekage med bacon, tomat, purløg, rødbede, rugbrød samt smør

kr. 55,00
kr. 85,00
kr. 55,00
kr. 55,00

kr.69,00
kr.79,00
kr.79,00
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Zoobrunch
Indhold
• Rundstykke, franskbrød, rugbrød, wienerbrød
• 2 slags marmelade
• 2 slags ost
• 2 slags pålæg
• Lun leverpostej med champignon
• Røræg med bacon
• Små pølser
• Røget laks med asparges
• Lune pandekager med sirup
• Frisk frugt
Dertil serveres kaffe, the, 2 slags juice og mælk

Pris pr. person kr. 155,00
Min. 20 kuverter
Børn under 12 år: 80 kr.
Børn under 3 år: Gratis
Lidt ekstra
•Stor chokolade croissant Pris pr. pers kr. 10,00
•Smoothie Pris pr. pers kr. 12,00
•Varm kakao Pris pr. pers. kr. 10,00
•Stegte kartofler Pris pr. pers. kr. 5,00
•Yoghurt med müsli og sirup Pris pr. pers. kr. 10,00

7

GIVSKUD ZOO
MENUKORT 2018
Morgenbuffet
Indhold
• Rundstykke, franskbrød, rugbrød, wienerbrød
• 2 slags marmelade, 2 slags ost, 2 slags pålæg
• Lun leverpostej
Dertil serveres kaffe, the, 2 slags juice og mælk

Pris pr. person kr. 85,00
Min. 20 kuverter
Børn under 12 år: kr. 45,00
Børn under 3 år: Gratis

Lidt ekstra
•Stor chokoladecroissant Pris pr. pers. kr. 10,00
•Røræg med stegte pølser Pris pr. pers. kr. 5,00
•Smoothies Pris pr. pers kr. 12,00
•Yoghurt med müsli Pris pr. pers. kr. 5,00
•Varm kakao Pris pr. pers. kr. 10,00
•Stegte kartofler Pris pr. pers. kr. 5,00
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Grillpakker
Den store grillpakke:
2 stk. grillspyd à 70 g kød: kalv-kylling-kænguru og squash-peberfrugt-rødløg
1 stk. grillpølse
BBQ-sauce
1 bakke kartofler med pesto
Brød samt smør
Ketchup og sennep
Salat med agurk, melon/feta & olie-eddikedressing
Pris pr. person kr. 99,00
Den lille grillpakke:
1 stk. grillpølse
1 stk. kyllingespyd
1 bakke kartofler med olie, salt og peber
Agurk & gulerodsstave
Brød & smør
Ketchup & remoulade
Pris pr. person kr. 69,00

Tapas pakke
Fladbrød + kuvertbrød med smør
Tilbehør: Humus, gaucamole, frisk tomatsalsa & pestocreme
Fennikelsalami
Iberisk chorizo
Serranoskinke
Koldrøget zebra
1 slags ost : Comtè le Montagnard
Pris pr. person kr. 89,00
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Kaffebord
Kaffebord med 1/1 bolle og én slags kage
Vælg mellem:
•Kringle
• Lagkage
•Æblekage
•Brik juice til børn

Pris pr. pers. kr. 69,00
Hjemmelavede småkager, 2 slags
Pris pr. pers. kr. 15,00
Sød tallerken med chokolade, kransekage & småkager
Pris pr. pers. kr. 39,00

Børn under 3 år: Gratis
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Mindesammenkomst
• Smørrebrød
(Vi anbefaler 2 stk. og kage pr. person. Ellers 3 stk. pr. pers.)

kr. 34,00 pr. stk.

• Snitter (vi anbefaler 3 stk. pr. pers.)

kr. 24,00 pr. stk.

• Oste- og pølsebord som buffet
med forskelligt tilbehør samt udvalg af brød samt smør.

kr. 95,00 pr. pers.

• 1/1 hjemmebagt bolle med smør

kr. 20,00 pr. stk.

• Hjemmebagt kringle

kr. 24,00 pr. pers.

• Lagkage

kr. 32,00 pr. pers.

• Gammeldags æblekage med flødeskum

kr. 28,00 pr. pers.

• Chokolade- og nøddebrownie
med cremefraiche rørt med vanilje

kr. 30,00 pr. pers.

• Hjemmebagte småkager – 2 slags

kr. 15,00 pr. pers.

• Sød tallerken med chokolade, kransekage & småkager

kr. 39,00 pr. pers.

• Kaffe og te

kr. 25,00 pr. pers.

Der bestilles af ovenstående forplejning til det forventede antal fremmødte. Der faktureres for
det eksakte antal. Ved færre fremmødte faktureres som minium for det forudbestilte antal dog
fratrækker vi10% .
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Praktiske informationer
Bestilling og yderligere information:
Givskud Zoo
Løveparkvej 3
7323 Give
Att: Tenna Damgaard – booking@givskudzoo.dk
Direkte Tlf. 76 71 02 57
GIVSKUD ZOO Tlf. 75 73 02 22
Menukort og priser er gældende for 2018.
Dette menukort er ikke en ordrebekræftelse.
Du modtager en ordrebekræftelse og vores afbestillingsregler efter endelig bestilling hos
GIVSKUD ZOO.
Alle priser på menukortet er pr. person.
Børn under 3 år spiser gratis.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

