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KONFIRMATION
MENUKORT 2021
Velkomst:
Zoo velkomstdrink med sprød snack – Alkoholfri til børn

Forretter:
Vælg 1 af nedenstående forretter:





2 stk. tarteletter med høns i asparges
Røget zebra på grillet hjertesalat med syltede rødløg, rapskim mayonnaise, sprød croutons
Røget laks med spæde salat & æblecreme hertil honningristede rugbrød & crudite af grønne
asparges



Sprød kylling med søde tomater & fynsk rygeostcreme samt frisk mizuna salat
Alle forretter serveres med hjemmebagt brød & pisket smør

Vælg 1 af nedenstående hovedretsbuffeter:

Hovedrets buffet 1:









Langtidsstegt rosa okse med rosmarinristede portobello svampe
Kyllingebryst fra Hopballe Mølle med smørglaserede gulerødder
BBQ marineret vikingekøller med saltbagte pastinakker
2 slags sauce, rødvinssauce lavet på stegesky fra rosa okse & tomatiseret whisky sauce
Petit kartofler vendt med persillepesto & Læsø salt
Knuste kartofler med fynsk rygeost & skolekarse
Raw-salat med hvedekerner, semi-dry tomater & vinaigre dressing
Grøn salat lavet på romaine salat med urtedressing

Hovedrets buffet 2:









Kænguru-ragout med syltede løg & sprød serrano
Soya & ingefær marineret svinemørbrad med ristede enoki svampe
Kyllingebryst i baobab-marinade med grillet spidskål & puffet vilde ris
2 slags sauce, paprikasauce smagt til med creme fraiche 38% & hvidvins sauce smagt til med
stegesky fra kylling monteret med fløde
Potato mash lavet på søde kartofler
Bagekartofler med hvidløg & koriander-smør
Couscous salat med ærter
Marokkansk inspireret gulerodssalat
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Dessert:






Chokolade brownie med syltede skovbær & nøddekrokant
Panna cotta smagt til med skovmærker & jordbærgele pyntet
2 valgfri is af konfirmanden, hertil chokoladesauce og krymmel
Frisk frugtsalat med chokolade stykker
Kaffe med sødt

Buffet 1. Pris pr. person kr. 375,00 ekskl. entré til GIVSKUD ZOO
Ved min. 20 kuverter
Børn under 12 år: kr. 175,00
Børn under 3 år: Gratis

Buffet 2. Pris pr. person kr. 475,00 ekskl. entré til GIVSKUD ZOO
Ved min. 20 kuverter
Børn under 12 år: kr. 210,00
Børn under 3 år: Gratis
Kontakt os for at høre nærmere om entréprisen for selskabet

Natmad:


Charcuteri – Udvalg af forskellige danske salamier & oste med tilbehør og brød
 2 Hotdog med det hele
 Pizza med skinke & ost
 Nachos med kylling, ost salsa & guacamole

Pris pr. person kr. 65,00

Drikkevarer afregnes efter forbrug
Sodavand kr. 25,00 pr. flaske
Øl kr. 30,00 pr. flaske
Husets vin 249,00 pr. flaske
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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 2021.
I kuvertprisen er inkluderet lokaleleje, opdækning med duge, lys, servietter og blomster
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

