
Bestil mad ud af huset - Tlf. 70250102
Mad til fest!

Landsdækkende diner transportable - Få maden bragt lige til døren

Catering i særklasse!



Jysk-diner.dk Tlf. 70250102
Velkommen til Jysk diner

Jysk Diner har mange års erfaring 
med mad ud af huset og catering, 
hvor maden laves af professionelt og 
faguddannet personale. Kokken og 
smørrebrødsjomfruen ved Jysk Diner 
arbejder kun med de bedste råvarer 
og har mange års erfaring inden for 
diner transportable .

Vores faguddannede personale laver 
de fleste retter fra bunden efter tradi-
tionelle, populære danske opskrifter.

Vores meget populære hjemmela-
vede smagfulde saucer og dressinger 
er lavet efter de danske traditionelle 
metoder.

Størstedelen af alle vores retter er 
pyntet og anrettet på fade eller i 

glasskåle og er klar til et veldækket 
buffetbord. Der vil altid kun være 
meget få forberedelser inden server-
ing. Alle de lune retter ankommer i 
termokasser, og en vejledning om-
kring håndtering af maden modtager 
du altid inden festen. 

Jysk Diners mange kokke sørger for 
at kvaliteten er i højsædet, så både du 
og dine gæster får en gastronomisk 
oplevelse hver gang.

Vores store succes med mad ud af 
huset bygger på de mange anbefalin-
ger fra vores tilfredse kunder, som 
har sat stor pris på vores rigtig gode 
service, kvalitet og priser.

Jysk Diner tilbyder et stort sortiment 
af festmad ud af huset med både for-
ret, dessert og natmad. 

Du har mulighed for at sætte dit eget 
præg på menuen, vælg din egen buf-
fet eller menu. 

Oplev hvor nemt det er med mad ud 
af huset fra Jysk Diner.

Find alt information på vores 
hjemmeside.

Vi tager forbehold for trykfejl. Alle 
priser er i Dkk og incl. moms.

Indhold:

Side 4 - 5  Stegebuffet - Tilbehør

Side 6 - 7 Party Buffet - Mexicansk Buffet

Side 8 - 9 Luksus Buffet - Multi Buffet

Side 10 - 11 Tapas-Buffet - Brunch

Side 12 - 13 Totalarrangement 4 retter incl. vin

Side 14 - 15 Barnedåbs Buffet - Konfirmations Buffet

Side 16 - 17 Bryllups Buffet - Festbuffet

Side 18  - 19 2-Retters menu - Frokost Buffet

Side 20  Event - Mad til større arrangementer 

Levering:
Se vores priser for levering på vores 
hjemmeside www.jysk-diner.dk

Vores professionelle transportprogram 
sikrer dig en hurtig levering fra køkken 
og frem til dig. Der er gratis afhentning af 
fade og skåle efter festen.

Betaling:
Du betaler først 5-6 dage inden festen og 
kan rette i antal kuverter frem til 8 dage 
inden festen. Ordren er bindende 8 dage 
inden festen. Ordren annulleres ikke au-
tomatisk ved manglende indbetaling.

Afbestillingssikkerhed:
Afbestillingssikkerheden dækker hele 
ordrebeløbet op til selve festdagen. Det vil 
sige, du har mulighed for at aflyse hele din 
bestilling helt op til 1 time før festen og få 
alle dine penge retur i tilfælde af sygdom.
Se betingelser på hjemmesiden.

Afbestillingssikkerheden koster kun kr. 
99,- uanset ordrens størrelse.

Bestil online på www.jysk-diner.dk eller pr. 
telefon 70250102.

Minimum 10 kuverter
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VALGFRIE STEGE (KR. 19,- PR. DEL)
1) Grillkrydret svinefilet. 
2) Indisk krydret nakkesteg. 
3) Honningglaseret skinke. 
4) BBQ marineret nakkefilet. 
5) Peberstegt kalkunbryst.
6) Hvidløgskrydret kalkunbryst.
7) Stegt porchetta med friske urter og middelhavssalt

VALGFRIE STEGE (KR. 25,- PR. DEL)
1) Oksefilet, (rosastegt).
2) Helstegt oksefilet med peber.  
3) Gourmetkrydret kalvecuvette.
4) Lammekølle med hvidløg og persille.
5) Indbagt svinemørbrad.
6) Baconsvøbt kalkunbryst.  
7) Farseret kalkunbryst m. soltørrede tomater og salattern.  
8) Pulled Pork med BBQ marinade. 

Fra kr.89,- pr. kuv.
Vælg minimum 

3 x Stege og 4 x Tilbehør

StegeBuffet Tilbehør
Her kan du overraske dine 
gæster med en fuldendt buffet. 
Sammensæt en rigtig lækker 
og varieret stegebuffet med alle 

dine livretter. Der er Stege fra 
kr. 19,- pr. kuv. og tilbehør fra 
kr. 8,- pr. kuv. Vælg minimum 
3 x stege og 4 x tilbehør men 

gerne mere. Bestil online på 
vores hjemmeside  
eller ring med din bestilling.
tlf. 70250102 ml. 9.00-18.00.

VALGFRIE TILBEHØR (KR. 12,- PR. DEL)
1) Hjemmelavet tomattærte med salattern. 
2) Broccolisalat med solsikkekerner og bacon. 
3) Kyllingesalat med krølsalat, peberfrugter, rødløg, bacon og soltørrede tomater. 
4) Pastasalat med soltørrede tomater, solsikkekerner, spinat og porrer. 
5) Lufttørret skinke i mixed krølsalat med solsikkekerner, tomat og melon. 
6) Kyllingetærte med pikantost og grøntsager. 

VALGFRIE TILBEHØR (KR. 10,- PR. DEL)
1) Bagt kartoffel hertil hjemmelavet porrecreme. 
2) Luksus kartoffelsalat med agurk, grøn peber og løg. 
3) Små kartofler med honning og hasselnødder.
4) Middelhavs kartoffelsalat m. oliven, soltørrede tomater, peberfrugt og løg. 
5) Ovnstegte rodfrugter i marinade.
6) Årstidens mixed salat. 
7) Græske kartofler (ristede kartoffelbåde) incl. brun sauce.
8) Bagt kartoffel hertil hjemmelavet kryddersmør. 

VALGFRIE TILBEHØR (KR. 8,- PR. DEL)
1) Bønnesalat med rødløg og cherrytomater, i marinade med hvidløg og oregano.  
2) Coleslaw med fintsnittet hvidkål og gulerødder. 
3) Italiensk inspirerede flødekartofler med bacon og tomat. 
4) Hvidløgskrydrede kartoffelskiver i flødesauce. 
5) Tomatsalat med friske løg og salattern. 
6) Salatbar med flere slags salat og grøntsager. 
7) Pestokartofler med rød peber og løg. 
8) Smørbagte kartofler med persille. 
9) Mixed frisk salat med pasta. 
10) Tzatziki (græsk salat). 
11) Hjemmelavet kold kartoffelsalat. 
12) Flødebagte kartofler uden hvidløg

kr.8,- pr. kuv. pr. del.

Minimum 10 kuverter

SUPPLER EVT. DIN BUFFET MED....
1) Bearnaisesauce & brun sauce. 
2) Brød & 2 slags hjemmelavet smør. 
3) Hjemmelavet dressing og brød. 
4) Salat toppings  
    (Salattern, Oliven, hvidløg og Nødde Mix). 
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NATMAD- SKRUB AF MAD 

Bacon-løgsuppe

kr.15,- pr. kuv.

1 x VALGFRI FORRET 
1) Tunmousse pyntet med salat, tomat, citron og rød dressing. Hertil brød. 
2) Kold dampet pangasius filet på salatbund med grønne asparges. Hertil Ravigotte dressing og brød. 
3) Lufttørret skinke med melon på bund af salat. Hertil brød.

PARTYBUFFET
Gourmetkrydret kalvecuvette. 
BBQ marineret nakkefilet
Honningglaseret skinke
Små bagte kartofler med persille.
Hjemmelavet kartoffelsalat. 
Årstidens mixed salat 
Hjemmelavet Thousand Island dressing. 
Brød.

KUN kr.99,- pr. kuv.

1 x Forret incl. Party-Buffet

Party Buffet
Perfekt til gæster. En nem forret 
til at samle gæsterne, derefter 
bydes der på buffet. 

Bestil denne dejlige buffet og  
smag årstidens råvarer samt 
vores lækre hele møre stege. 

Før pris op til 132,- pr. kuv. Nu 
kun kr. 99,- pr. kuv. 

Dessert
Jordbær Panna Cotta  

Italiensk vanille budding med jordbær coulis 

anrettet i portionsglas.

kr.15,- pr. kuv.

Minimum 10 kuverter

Mexicansk Buffet

BUFFET OG TILBEHØR
Tacochips og salsa dip 
Kyllingebryst med olivenpuré, rødløg, hvidløg samt strimler af chili 
Mexicanske pandekager, fyldt med chili con carne af bønner og oksekød, hertil cremefraiche 
Hvidløgsmarineret (rosastegt) oksefilet. 
Paprikakrydret cuvettesteg. 
Mexicanske ris. 
Kartoffelskiver i basilikum-/tomat sauce. 
Tacokrydrede kartoffelbåde. 
Salatbar med mixed salat og forskellige grøntsager. 
Baguette og chilidressing. 

KUN kr.129,- pr. kuv.

En spicy buffet med et stort 
udvalg af de klassiske mexi-
canske favoritter. En lækker 
buffet der sender tankerne 
på ferie. Kan anbefales til en 

temafest.  
Kun kr. 129,- pr. kuv.   
Se også vores toscana buffet, 
samt græske buffet på  
jysk-diner.dk 
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Dessert
Kirsebær Panna Cotta  

Italiensk vanille budding med kirsebær coulis 

anrettet i portionsglas.

kr.15,- pr. kuv.

1 x VALGFRI FORRET (anrettet på fade til et tá selv bord)
1) Norsk varmrøget laks anrettet på fad serveres kold med hjemmelavet dilddressing. Hertil brød. 
2) Kold dampet pangasius filet på salatbund med grønne asparges. Hertil Ravigotte dressing og brød. 
3) Kold dampet laks, pyntet og anrettet på fad. Hertil dilddressing og brød.

LUKSUS-BUFFET
Oksemørbrad. 
Baconsvøbt svinefilet. 
Farseret kalkunbryst med soltørrede tomater og salattern. 
Flødekartofler anrettet i fad med timian. 
Luksus kartoffelsalat med friske grøntsager.
Broccolisalat med solsikkekerner og bacon.
Årstidens mixed salat. 
Tomatsalat i olie-/eddikedressing med friske løg og salattern. 

KUN kr.145,- pr. kuv.

1 x Forret incl. Luksus Buffet

Luksus-Buffet

Perfekt til den store fest. En 
luksus fiskeforret til at samle 
gæsterne, derefter bydes der på 
buffet med et hav af smagfulde 

livretter.  Kan anbefales til fød-
selsdags- eller bryllupsbuffet. 
Før pris op til 172,- pr. kuv. Nu 
kun kr. 145,- pr. kuv. 

Forretten kan portionsanrettes 
for en mérpris á kr. 10,- pr. kuv.

Minimum 10 kuverter

Multi Buffet
BUFFET OG TILBEHØR
Let krydret kalvecuvette. 
Gennemstegt nakkesteg. 
Grillkrydret svinefilet. 
Peberstegt kalkunbryst 
Hvidløgskrydret kartoffelskiver i flødesauce. 
Græske kartofler (ristede kartoffelbåde). 
Hjemmelavet kold kartoffelsalat. 
Bearnaisesauce og brun sauce. 
Mixed frisk salat med pasta. 
Tomatsalat med friske løg og feta. 
Pastasalat med soltørrede tomater, solsikkekerner, spinat og porre. 
Tzasiki (græsk salat). 
Tacochips og salsa dip. 

KUN kr.119,- pr. kuv.

En fuldendt buffet med et stort 
udvalg af de klassiske favoritter. 

En nem buffet til en festlig sam-
menkomst. Bestil denne skønne 

buffet. Før pris op til 165,- pr. 
kuv. Nu kun kr. 119,- pr. kuv. 

Brød Buffet
4 slags brød

kr.12,- pr. kuv.
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KUN kr.139,- pr. kuv.

Minimum 10 kuverterTapas & Buffet

Brunch Buffet
Tapas er små fristende delika-
tesser der sættes sammen til et 
hovedmåltid med mange forskel-
lige retter. Vi har mixed tapas og 
buffet for at blande de 2 typer, så 

buffetretter fra det danske køk-
ken samt de mere eksotiste tapas 
retter tilsammen udgør en ny og 
spændende buffet.
Jysk diner´s Buffet & Tapas er 

med 12 forskellige lette retter 
som tager udgangspunkt i det 
spanske køkken, dog med hen-
syn til de danske ganer og smag.
Nu kun kr. 139,- pr. kuv. 

VÆLG 5 BRUNCH RETTER
1) Panna Cotta jordbærdessert. 
2) Rådhuspandekager med creme, hertil abrikos. 
3) Amerikanske pandekager med sirup. 
4) Schramble eggs med bacon & cocktailpølser. 
5) Osteanretning med 3 slags oste, kiks, vindruer og pynt. 
6) Frugtfad med flere slags frugt. 
7) Lufttørret skinke med melon anrettet på fad.  
8) 2 skiver rullepølse med løg og sky anrettet på fad. 
9) 2 skiver flæskestegspålæg anrettet på fad. 
10) Lufttørret skinke med røræg og soltørrede tomater. 

VÆLG 1 BRUNCH RETTER
1) 1 rugbrød, 1 rundstykke, smør, 1 mini wienerbrød. 
2) 2 slags rundstykker og 2 slags syltetøj.

KUN kr.89,- pr. kuv.

1 x brød og 5 x brunch

Brunch nydes oftes op ad for-
middagen og er en kombination 
af morgenmad og frokost. Her 
spiser man bl.a. morgenbrød, 

lune retter som æg & bacon, 
pandekager og frugt. Brunch 
bruges til bl.a. barnedåb, dame-
frokost, børnefødselsdage, påske 

eller pinse hvor familien er 
samlet om formiddagen. Brunch 
med 5 retter incl. brød kun kr. 
89,- pr. kuv.

Dessert
Kirsebær Panna Cotta  

Italiensk vanille budding med kirsebær coulis 

anrettet i portionsglas.

kr.15,- pr. kuv.
Side 11

TAPAS / BUFFET
Tapas honningmelon svøbt med lufttørret skinke pyntet med cherrytomater.  
Tapas 1 stk. mini blinis med røget laks pyntet m. kaviar, cremefraiche og rødløg.  
Hel nakkefilet vendt i sort peber sesam. 
Græske frikadeller. 
Kyllingefilet i skiver marineret med pesto pyntet med cherrytomat, anretttet på fad. 
Flødebagte kartofler med hvidløg i souffléskål. 
Hjemmelavet kartoffelsalat. 
Tapas Tomattærte med salattern, chili og hvidløg. 
Tapas Tortillatårn med tzasiki pyntet med chili. 
Salatfad med flere salgs grøntsager. 
Salat toppings (salattern, marinerede hvidløg, oliven og nøddemix). 
Hjemmelavet dressing & Brød.  



1 X VALGFRI FORRET
1) Rejecocktail anrettet i cocktailglas. Hertil brød. (+5 kr.) 
2) Lakseroulade med pikantost anrettet på fad. Hertil dilddressing og brød. (+5 kr.)
3) 2 stk. luksus tarteletter med hjemmelavet høns i asparges. 
4) Kyllingecocktail med ananas pyntet med tomat og bacon. Hertil brød.   

1 X VALGFRI HOVEDRET ELLER BUFFET (SE UDVALG PÅ NÆSTE SIDE) 
(Kræver lidt håndtering i et køkken for at opnå den bedste madoplevelse, vejledning medfølger så det er nemt og hurtigt) 

1) Kalvesteg stegt som vildt 
    Brune og hvide kartofler, waldorfsalat, ribsgelé og vildtsauce. Hertil franske kartofler. 
2) Oksesteg, gennemstegt lækker og mør
    Brune og hvide kartofler, bønner, perleløg og brun fløde sauce. Hertil franske kartofler. 
3) Baconsvøbt kalkun  
    Flødebagte kartofler, ærter, minimajs, carotter og brun flødesauce. 

KUN kr.189,- pr. kuv.

Forret, hovedret, dessert 
og natmad.  

incl. 1 fl. vin pr. kuv.

Minimum 10 kuverterTotalarrangement
Totalarrangement med 4 retter 
incl.1 fl. vin pr. kuv. du vælger 
enten en traditionel hovedret 
med tilbehør, eller en lækker 

stegebuffet. Du kan til dette 
totalarrangement selv vælge en 
smagfuld forret, samt en lækker 
dessert og natmad til en fantas-

tisk afslutning på en rigtig god 
fest. Før pris op til 257,- pr. kuv.                

1 X VALGFRI DESSERT 
1) Luksus islagkage. (Der sælges kun hele islagkager). (+10 kr.)
2) Hjemmelavet ostelagkage.
3) Jordbærtrifli med vaniljecreme og knuste makroner, anrettet i portionsglas.
4) Vaffelkurv med chokolade, eksotiske frugter og hjemmelavet råcreme. 

1 X VALGFRI NATMAD
1) Pålægsfad med 5 slags pålæg/ pølser. u/brød. (brød 10,- pr. kuv.)
2) Gammeldags klar suppe med kød- og melboller samt urter. Hertil brød. 
3) Karrysuppe med kylling og ris. Hertil brød. 
4) Biksemad hjemmelavet af gode råvarer med bearnaisesauce og rødbeder.

1 FL. VALGFRI VIN PR. KUV. 
(hvis der feks. er 30 gæster kan fordelingen være 10 hvid- og 20 rødvin)  
1) Huset rødvin
2) Huset hvidvin

SALAT TOPPINGS. 
Feta, Oliven, hvidløg og Nødde Mix.

kr.8,- pr. kuv.

1 X VALGFRI BUFFET STEDET FOR 
HOVEDRET
1) Oksefilet (rosastegt), Indbagt svinemør-
brad, Honningglaseret skinke, Hvidløg-
skrydrede kartoffelskiver i flødesauce, 
Græske kartofler (krydrede kartoffel-
stykker), Årstidens mixed salat, Hjem-
melavet Thousand Island dressing og brød. 

2) Let krydret kalvecuvette, Baconsvøbt 
svinefilet, Peberstegt kalkunbryst, Kryderede 
kartoffelskiver i flødesauce, Græske kartofler 
(krydrede kartoffelstykker), Årstidens mixed 
salat, Hjemmelavet Thousand Island dressing 
og brød.
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1 x VALGFRI FORRET 
1) Tunmousse pyntet med salat, tomat, citron og rød dressing. Hertil brød. 
2) Lakseroulade med pikantost pyntet på fad med dressing. Hertil brød (+5 kr.)
3) Kyllingecocktail med ananas anrettet i cocktailglas pyntet med tomat og bacon.       
     Hertil brød.

BARNEDÅBS BUFFET
Baconsvøbt kalkunbryst. 
Gourmetkrydret kalvecuvette. 
Honningglaseret skinke. 
Krydrede kartoffelskiver i flødesauce. 
Hjemmelavet luksus kartoffelsalat m. agurk, grøn peber og løg. 
Årstidens mixed salat. 
Hjemmelavet Thousand Island dressing. 
Brød.

Minimum 10 kuverterBarnedåb Konfirmation

Perfekt til en dåbsfest. Byd 
gæsterne velkommen med en 
flot forret til at samle gæsterne, 

og inviter derefter på en lækker 
buffet bestående af veltilberedte 
stege og delikat tilbehør. Slut 

evt. dagen af med dessert, se ov-
enstående tilbud. Før pris 132,- 
pr. kuv. Nu kun kr. 99,- pr. kuv. 

1 X VALGFRI FORRET
1) Rejecocktail. Hertil brød. (+5 kr.)
2) Kold dampet laks anrettet på fad. Hertil dilddressing og Rustik baguette. (+5 kr)
3) 2 stk. luksus tarteletter med hjemmelavet høns i asparges.

KONFIRMATIONS BUFFET 
Gourmetkrydret oksefilet, Krydret nakkefilet, Peberstegt kalkunbryst. 
Tilbehør: Små smørbagte kartofler med persille, Luksus kartoffelsalat, Mixed 
forårssalat, Hjemmelavet Thousand Island dressing. Hertil brød.

1 X VALGFRI DESSERT
1) Citronfromage med flødeskum og chokoladepynt
2) Frugtcocktail med frugter i likør hertil råcreme, anrettet i portionsglas.
3) Jordbærtrifli i portionsglas med vaniliecreme og knuste markroner. 
4) Chokolademoussé i portionsglas pyntet med flødeskum.

KUN kr.129,- pr. kuv.

Forret  
Konfirmations Buffet  

Dessert

En fuldendt 3 retters buffet til 
konfirmationsfesten. En valgfri 
forret til at samle gæsterne, samt 

en populær buffet med et vari-
eret udvalg af klassiske livret-
ter og til slut en valgfri dessert. 

Bestil denne skønne buffet. Før 
pris op til 165,- pr. kuv. Nu kun 
kr. 129,- pr. kuv. 

KUN kr.99,- pr. kuv.

1 x Forret incl. Buffet

Dessert
Jordbær Panna Cotta  

Italiensk vanille budding med jordbær coulis 

anrettet i portionsglas.

kr.15,- pr. kuv.

NATMAD- SKRUB AF MAD 

Fransk løgsuppe

kr.15,- pr. kuv.
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FORRET 
Fisketallerken med lakseroulade,  
pyntet med salat, tomat, citron, kaviar  
og dilddressing.  
Hertil serveres 1 slags brød.

BRYLLUPS BUFFET
Oksemørbrad 
Baconsvøbt svinefilet 
Let krydret kalvecuvette 
Broccolisalat med solsikkekerner og bacon 
Krydrede kartoffelskiver i flødesauce (med eller uden hvidløg) 
Små smørbagte kartofler med persille 
Middelhavs kartoffelsalat m. soltørrede tomater 
Bulgursalat m. agurk, tomat og peberfrugt 
Årstidens mixed salat
Hjemmelavet Thousand Island dressing og hvidløgsdressing 
Brødbuffet med toscanabrød, fransk bondebrød, hvedeflutes og urtebrud 

DESSERT
Luksus islagkage (min. 10 kuv. pr. islagkage, sælges kun i hele is)

1 X VALGFRI NATMAD
1) Flødelegeret aspargessuppe med kødboller. Hertil brød. 
2) Fransk løgsuppe med bacon, tilsmagt med paprika og flåede tomater. Hertil brød. 

KUN kr.249,- pr. kuv.

Forret 
 Bryllups Buffet

Dessert & Natmad

Minimum 10 kuverterBryllup
4-Retters Luksus Bryllupsbuf-
fet med 3 forskellige slags stege 
samt 8 slags tilbehør, du kan til 

denne Luksus Bryllupsbuffet få 
en smagfuld forret, samt en læk-
ker dessert og en valgfri natmad 

til en fantastisk afslutning på en 
rigtig god bryllupsfest. 
Kun kr. 249,- pr. kuv. 
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Festbuffet
FORRET (VÆLG 1 SLAGS)
1) Rejecocktail m. salat og røddressing.  
Hertil brød. (+5 kr.)
2) Lufttørret skinke med melonbåde. 
Hertil brød.  
3) Tunmoussé med tomat, salat, citron, 
rød dressing, hertil brød. Anrettet på fad.

STEGE (VÆLG 3 SLAGS)
1) Stegte kyllingevinger (barbeque).
2) Grillkrydret svinefilet. 
3) Frikadeller.
4) Gourmetkrydret kalvecuvette. (+5 kr.)
5) Baconsvøbt kalkunbryst.
6) Urtemarineret skinke.
7) Pestokylling på fad med tomat og løg.

TILBEHØR (VÆLG 4 SLAGS) 
1) Bulgursalat. 
2) Bagt kartoffel med kryddersmør. 
3) Årstidens mixed salat. 
4) Hjemmelavet kartoffelsalat.
5) Små smørbagte kartofler med persille.
6) Flødebagte kartofler med urter.
7) Tomatsalat m. friske løg og salattern.
8) Pastasalat. 

TÆRTE (VÆLG 1 SLAGS)
1) Tomattærte.
2) Kyllingetærte.
3) Porre -og løgtærte.

KUN kr.109,- pr. kuv.

Her har vi har sammensat en 
rigtig lækker Festbuffet med 
mange forskellige retter, der 
er noget for enhver smag til 
en rigtig god pris. Suppler evt. 

med en dessert. En sprudlende 
festbuffet med årstidens råvarer. 
Smagen af god tid. 

Bestil på jysk-diner.dk

DESSERT
Citronfromage anrettet i skål

kr.15,- pr. kuv.

Forret 
 Festbuffet

Tærte



Frokost Buffet
FISKERETTER (VÆLG 2 SLAGS)
1) Hvide sild med karrysalat og løgringe. 
2) Paneret fiskefilet med remoulade.  
3) Rejer hertil mayonnaise. 
4) 1/2 æg med rejer. 
5) Sennepssild. 
6) Karrysild med kapers. 

PÅLÆG (VÆLG 2 SLAGS)
1) Dyrlægens natmad. 
2) Roastbeef, remoulade og ristede løg. 
3) Flæskestegspålæg. 
4) Leverpostej, champignon og bacon. 
5) Skinke med italiensk salat. 
6) Oksebryst med peberrodssalat.

LUNE RETTER (VÆLG 2 SLAGS) 
1) Glaseret skinke og kartoffelsalat. 
2) Hjemmelavet porre- og løgtærte. 
3) 2 stk. tarteletter med høns i asparges. 
4) Kyllingelår og luksus kartoffelsalat.
5) Smagfulde små frikadeller og rødkål.
6) Ribbensteg. Hertil rødkål.

DESSERT (VÆLG 1 SLAGS)
1) Osteanretning med 3 slags oste. 
anrettet på fad med kiks, druer og pynt.
2) Hjemmelavet frugtsalat.
3) Ostelagkage med lime ostecreme og 
smørsauteret kiksebund - pyntet med 
kirsebær. 
4) 5 slags friske årtidernes frugter påfad.

KUN kr.119,- pr. kuv.
7 x valgfri dele

Du kan vælge frit mellem alle 
vores traditionelle frokostret-
ter dog min. 7 forskellige retter. 
Vores frokostretter er anrettet og 
pyntet i skåle og på fade, klar til 

et veldækket bord. Der er kun 
meget få forberedelser, som gør 
det nemt at samle både familie 
og venner til en rigtig hyggelig 
dansk frokost. Frokostbordet 

leveres uden brød og smør, men 
kan bestilles til kun kr. 15,- pr. 
kuv.

Bestil på jysk-diner.dk

Brød & smør
Rugbrød, franskbrød og smør

kr.15,- pr. kuv.

1 X VALGFRI FORRET
1) Røget regnbue-ørredfilet anrettet på fad med kaviar, citron, tomat og dressing. Hertil Brød.  
2) Hjemmelavet laksepaté fyld af laksesoufflé, sej filet og spinat. Hertil dressing og brød.
3) Kold hvidvinsdampet rødspættefilet med laksesoufflé, hertil dressing og brød.
4) Norsk varmrøget laks serveres kold med dilddressing, hertil brød.   
5) Rejecocktail, hertil brød.

1 X VALGFRI HOVEDRET  
(Kræver lidt håndtering i et køkken for at opnå den bedste madoplevelse, vejledning medfølger så det er nemt og hurtigt) 

2) Langtidsstegt kalveculotte. Tilbehør: Små saltbagte kartofler, ovnstegt rodfrugter, tzatziki. Hertil rødvinssauce.
3) Oksemørbrad. Tilbehør: Flødebagte kartofler med løg og parmasan i fad, mixed årstidens salat, tzatziki. Hertil brød.

2-retters Menu

Side 18

KUN kr.159,- pr. kuv.

Forret + Hovedret 



Event
Mad til større arrangementer

Se også vores Special-tilbud fra 50 kuv. og op til 10.000 kuv. 

Catering i særklasse!

Vi har sammensat en Event Buf-
fet til en rigtig fordelagtig pris 
som indeholder retter der egner 
sig godt til de større arrange-
menter.  
Der er noget for enhver smag, 
både de gode gamle velkendte 
retter samt fristelser fra det 
moderne køkken. Vi har i årevis 
haft stor succes med denne sam-

mensætning og variant til større 
arrangementer som arbejder 
med et mindre budget. Se flere 
tilbud på hjemmesiden under 
menu-punktet:  
Mad til større event 
Vi har alt fra sandwich til 
gryderetter, vi laver også special 
tilbud på buffeter og lign.
Se eksempel til højre.

BUFFET FRA 100 KUV. 
BBQ marineret nakkesteg. 
Kyllingefilet i skiver marineret med pesto, 
pyntet med tomat, anrette i fad, (kan nydes 
kold). 
Tapas Tomattærte med chilikryderi an-
rettet stk. vis på fad, (nydes kold). 
Bulgursalat med agurk, tomat og peber-
frugt i hvidløgsmarinade. 
Flødebagte kartofler tilsmagt med hvidløg 
anrettet i souffléskål. 
Hjemmelavet klassisk kartoffelsalat. 
Mixed salat med pasta.

KUN kr.79,- pr. kuv.


