
KONFIRMATION 
MENUKORT 2023 

 

 
Velkomst: 

Zoo velkomstdrink med sprød snack – alkoholfri til børn 

Forretter: 
Vælg 1 af nedenstående forretter: 

 
To stk. tarteletter med høns i asparges 

Carpaccio af røget zebra med feldsalat, syltede rødløg, parmesan-mayonnaise  

og sprøde croutons. 
Røget laks med frisé & rygeostcreme, hertil rugbrødschips 

 
Alle forretter serveres med hjemmebagt brød & pisket smør 

 
Hovedrets buffet: 

Langtidsstegt rosa okse med rosmarinristede portobellosvampe 
Kyllingebryst fra fritgående høns & grillede grønne asparges 

BBQ marinerede vikingekøller med selleri 
To slags sauce, rødvinssauce lavet på stegesky fra rosa okse & tomatiseret flødesauce 

Petit kartofler vendt med persille & Læsø salt 
Flødekartofler 

Raw-salat med hvedekerner, semi-dry tomater & vinaigre dressing 
Grøn salat lavet på romainesalat med urtedressing 

Couscous-salat med ærter 

Dessert buffet: 
Chokoladebrownie med syltede skovbær & nøddekrokant 

Mazarin med hvid chokolade & syltede havtorn 
To valgfri is af konfirmanden, hertil chokoladesauce og krymmel 

Frisk frugtsalat med chokoladestykker 
Kaffe med sødt 

 
 

Pris pr. person kr. 475,00 inkl. entré til GIVSKUD ZOO 
Ved min. 20 kuverter  

Børn under 12 år: kr. 235,00 
Børn under 3 år: Gratis 
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Tilkøb til buffet: Pris pr. person 

 
• Rosa kænguru med brændt løg & sprød serrano 30,- 
• Soya- & ingefærmarineret kamfilet med ristede bøgehattesvampe 20,- 
• Kyllingebryst i baobabmarinade med grillet squash & puffet vilde ris 20,- 
• Marokkansk inspireret gulerodssalat 5,- 

 

Saucer:  
• Paprikasauce smagt til med cremefraiche 38% 10,- 
• Hvidvinssauce smagt til med stegesky fra kylling, monteret med fløde 10,- 
• Klassisk Bearnaisesauce 20,- 

 
Kartofler:  

• Potato mash lavet på søde kartofler 9,- 
• Bagekartofler med hvidløg & koriander-smør 9,- 
• Knuste kartofler med fynsk rygeost & skolekarse 12,- 

 

 
Natmad: 

• Charcuteri – Udvalg af forskellige danske salamier & oste med tilbehør og brød 
• To hotdogs med det hele 
• Pizza med skinke & ost 

• Nachos med kylling, ost salsa & guacamole 

Pris pr. person kr. 65,00 
 

Drikkevarer efter forbrug 
Sodavand kr. 26,00 pr. flaske  

Øl kr. 30,00 pr. flaske 
Vin fra kr. 295,00 pr. Flaske 

 
Drikkevarer ad libitum kan tilkøbes 
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Praktiske informationer 
 

booking@givskudzoo.dk  
Direkte tlf. 76 71 02 55 

Givskud Zoo tlf. 75 73 02 22 
 

I kuvertprisen er inkluderet lokaleleje, opdækning med hvide duge og 
servietter, lys og standard blomster. 

Særlige ønsker om opdækning kan aftales mod en merpris. 
 

Dette menukort er ikke en ordrebekræftelse. 
Du modtager en ordrebekræftelse og vores afbestillingsregler efter endelig bestilling 

hos GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA. 
 

Menu er sammensat med forbehold for ændringer samt prisændringer 
 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at GIVSKUD ZOO 

mailto:booking@givskudzoo.dk
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