KONFIRMATION
MENUKORT 2019
Konfirmationsmenu
Sammensæt 3 retter inkl. kaffe og 2 slags hjemmebagte småkager

Inklusive entré til GIVSKUD ZOO
Vælg 1 af nedenstående forretter:

Forret






-


-

Tarteletter med høns i asparges (2 stk.)
Lufttørret skinke på salater med urtecreme, frisk tomatsalsa, hertil bruschetta
Skiver af rosastegt kalv toppet med salater, basilikumspesto, semidried tomater &
ristede kerner. Samt brød & smør
Røget zebra på hjertesalat, granatæble, feta, ristede kerner & mango-appelsinglace
Samt brød & smør
Skiver af krydderurtefyldt rosastegt bisonroulade på salater, persillepesto & grillet
peberfrugt. Samt brød & smør - Merpris pr. kuvert kr. 15,00
Tallerken med et udvalg:
Lufttørret skinke på salater med frisk tomatsalsa
Lun knasende kyllingebryst serveret på salat med spicy baconmayo & syltede rødløg
Skiver af rosastegt kalv toppet med salater, basilikumpesto, semidried tomater & ristede
kerner
Samt brød & smør
Merpris pr kuvert kr. 30,00
Tallerken med et udvalg:
Laks, hummerhaler & grønt indbagt i butterdejspose
Røget zebra på hjertesalat, granatæble, feta, ristede kerner & mango-appelsinglace
Skiver af krydderurtefyldt rosastegt bisonroulade på salater, persillepesto & grillet
peberfrugt.
Samt brød & smør
Merpris pr kuvert kr. 40,00
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Konfirmationsmenu
Vælg 1 af nedenstående hovedretter:

Hovedret




Rosastegt tyksteg serveret med pebersauce, pommes Anna & 3 slags garniture
Stegt kyllingebryst serveret med semidried tomatflødesauce, stegte kartofler & 3 slags
garniture
Rosastegt kængurutyksteg serveret med nøddesky, pommes Duchesse med
sødekartofler & 3 slags garniture

Vælg1 af nedenstående desserter:

Dessert





Chokoladebrownie m. hindbærsauce, vaniljeparfait & frugt
Lune pandekager med vaniljeparfait, chokoladesauce & frugt
Saltkaramel- & ganachetærte serveret med hindbærsauce, kokosparfait & frugt
Safranmazarin med legeret vaniljecreme & bær

Kaffe/te serveret med 2 slags hjemmebagte småkager

Pris pr. person kr. 349,00 inkl. entré til GIVSKUD ZOO
Ved min. 20 kuverter
Børn under 12 år: kr. 175,00
Børn under 3 år: Gratis
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Konfirmationsbuffet med tallerkenserveret forret
Vælg 1 af nedenstående forretter:

Forret







-

Dampet hellefisk på salater med rejer & krydderurtedressing. Samt brød & smør
Tarteletter med høns i asparges (2 stk.)
Lufttørret skinke på salater med urtecreme, frisk tomatsalsa, & bruschetta
Lun knasende kyllingebryst serveret på salat med spicy baconmayo & syltede rødløg.
Samt brød & smør
Skiver af rosastegt kalv toppet med salater, basilikumpesto, semidried tomater &
ristede kerner. Samt brød & smør
Tallerken med et udvalg:
Dampet hellefisk på salater med rejer & krydderurtedressing
Lufttørret skinke på salater med frisk tomatsalsa
Lun knasende kyllingebryst serveret på salat med spicy baconmayo & syltede rødløg
Skiver af rosastegt kalv toppet med salater, basilikumpesto, semidried tomater & ristede
kerner
Samt brød & smør
Merpris pr kuvert kr. 25,00

Hovedretsbuffet












Rosastegt tyksteg
Gratineret kyllingebryst
BBQ stegte svinekøller
Stegte kartofler
Flødekartofler
Pebersauce
Grønsagssautè
Coleslaw
Blandet salat
Dressing
Brød & smør
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Konfirmationsbuffet med tallerkenserveret forret
Dessertbuffet









Lun pæretærte m. vaniljecreme
Chokoladebrownie m. hindbærsauce
Letfrossen ostelagkage
Jordbærparfait
Kokosparfait
Mangosorbet
Chokolade- og karamelsauce
Frugt

Kaffe/te serveret med 2 slags hjemmebagte småkager

Pris pr. person kr. 369,00 inkl. entré til GIVSKUD ZOO
Ved min. 20 kuverter
Børn under 12 år: kr. 185,00
Børn under 3 år: Gratis
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Vild konfirmationsbuffet med tallerkenserveret forret
Vælg 1 af nedenstående forretter:

Forret






-

Laks, hummerhaler & grønt indbagt i butterdejspose serveret med salat & syltede
peberfrugter, hertil krydderurtedressing
Røget kyllingebryst serveret på salater & grønne asparges saltede mandler & tomater i
vinaigrette. Samt brød & smør
Røget zebra på hjertesalat, granatæble, feta, ristede kerner & mango-appelsinglace.
Samt brød & smør
Skiver af krydderurtefyldt rosastegt bisonroulade på salater, persillepesto & grillet
peberfrugt. Samt brød & smør
Tallerken med et udvalg
Laks, hummerhaler & grønt indbagt i butterdejspose
Røget kyllingebryst serveret på salater & grønne asparges, saltede mandler & tomater i
vinaigrette
Røget zebra på hjertesalat, granatæble, feta & mango-appelsinglace
Skiver af krydderurtefyldt rosastegt bisonroulade på salater, persillepesto & grillet
peberfrugt.
Samt brød & smør
Merpris pr kuvert 40,00

Hovedretsbuffet












Kængururagout med svampe
Rosastegt tyksteg
Perlehøne, kylling & urter indbagt i butterdej
Trøffelsauce
Tomat/flødesauce
Stegte kartofler vendt i persillepesto
Pommes Duchess med søde kartofler
Grønsagsaautè
Afrikansk tomatsalat
Grøn salat med dressing
Brød & smør
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Vild konfirmationsbuffet med tallerkenserveret forret
Dessertbuffet








Baobab - panna cotta med ananas & knas
Saltkaramel - ganache tærte
Safranmazarin med vaniljecreme & bær
Kokosparfait
Passionsfrugtparfait
Hindbærsorbet
Chokoladesauce

Kaffe/te serveret med 2 slags hjemmebagte småkager

Pris pr. person kr. 409,00 inkl. entré til GIVSKUD ZOO
Ved min. 20 kuverter
Børn under 12 år: kr. 205,00
Børn under 3 år: Gratis
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Natmad
Vælg mellem
2 x hotdogs med ristede pølser
Pizza med salat & dressing
Nachos med kylling, ost, salsa & guacamole
Kr. 55,00

Velkomstdrink
Med alkohol kr. 45,00
Uden alkohol kr. 30,00

Drikkevarer afregnes efter forbrug
Sodavand kr. 25,00 pr. flaske
Øl kr. 30,00 pr. flaske
Husets vin 249,00 pr. flaske

I kuvertprisen er inkluderet lokaleleje, entré til parken, opdækning med duge, lys,
servietter og blomster.
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Praktiske informationer
Bestilling og yderligere information:
Givskud Zoo
Løveparkvej 3, Givskud
7323 Give
Att.: Tenna Damgaard - td@givskudzoo.dk
Direkte tlf. 76 71 02 55
Givskud Zoo tlf. 75 73 02 22

Menukort & priser er gældende for 2019.
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.
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