
LANDSDÆKKENDE DINER TRANSPORTABLE 
JYSK DINER TLF. 70250102

Konfirmation Festmad 2021

Minimum 10 kuverter

Book maden nu og betal senere...  
Bestil menu eller buffet udefra. Du vil spare tid, penge og besvær, lad 
Jysk Diner levere festmaden lige til døren inden gæsterne kommer. 

Du kan ændre i kuvertantallet frem til 8 dage inden festen. Vores festmad 
er færdiglavet og anrettet i skåle og på fade. Vi leverer i hele landet for 
et mindre beløb, og vi afhenter selv vores service efter festen. 



1) STEGEBUFFET  
Oksefilet (rosastegt), Stegt porchet-
ta med friske urter og middelhavs-
salt, Urtemarineret kalkun. 
TILBEHØR: Flødebagte kartolfer 
med timian, Græske kartofler 
(krydrede kartoffelstykker) og 
brun sauce, Årstidens mixed salat, 
Hjemmelavet Thousand Island 
dressing og brød. 

2) STEGEBUFFET  
Gourmetkrydret kalvecuvette, Pulled 
Pork med BBQ marinade,  Kalkun-
bryst stegt med citron, salt og peber. 
TILBEHØR: Små saltbagte kartofler, 
Sauce, Kold kartoffelsalat, Årstidens 
mixed salat, Hjemmelavet Thousand 
Island dressing og brød.

Fra KUN kr.109,- pr. kuv. ex. lev.

Menu eller Buffet
Frit valg 1 x Buffet eller Menu

TILBUD på Forret og/eller dessert v/køb af Buffet eller Menu  
på side 2. (norm. pris op til 35,- pr. del.)

1 X Valgfri FORRET KUN 15,-
1) Rejecocktail anrettet i cocktailglas. Hertil brød.  
2) Lakseroulade med pikantost anrettet på fad. Hertil dilddressing og brød.
3) 2 stk. luksus tarteletter med hjemmelavet høns i asparges. 
4) Kyllingecocktail med ananas pyntet med tomat og bacon. Hertil brød. 
5) Tunmousse pyntet med salat, tomat, citron og rød dressing. Hertil brød. 
6) Ananasring på salatblad med hjemmelavet hønsesalat og tomat pynt. Hertil brød. 

Forret
Tilkøb til valgfri Buffet eller Menu på side 2

Dessert 
Tilkøb 1 x dessert (norm. pris op til 35,- pr. del.) 
 

1 X Valgfri DESSERT KUN 15,- 
1) Luksus islagkage. (Der sælges kun hele islagkager á 10 kuv.). 
2) Grand Marnier fromage med chokolade, pyntet med mandariner.
3) Jordbærtrifli med vaniljecreme og knuste makroner, anrettet i por-
tionsglas.
4) Chokoladekage, hertil friske frugter. Pyntet og anrettet på fad, klar til 
servering. 

KUN kr.15,- pr. del pr. kuv. ex. lev.

KUN kr.15,- pr. kuv. ex. lev. ved køb af  Buffet eller Menu

Minimum  
10 kuverter

Minimum  
10 kuverter

FRIT VALG - 1 x Buffet til tá selv bord 
eller Menu til en Tallerken anretning.

3) MENU  
Kalvesteg stegt som vildt - Brune og hvide kartofler, waldorfsalat, 
ribsgelé og vildtsauce. Hertil franske kartofler. 

4) MENU  
Langtidsbraiseret oksesteg - Små saltbagte kartofler, ovnstegte 
rodfrugter i marinade. Tzatziki. Hertil rødvinssauce.
 
5) MENU  
Baconsvøbt kalkunbryst - Flødebagte kartofler med løg og ost i 
fad, Mixed årstidens salat, Tzatziki. Hertil brød.

2 retter 124,- /  3 retter 139,- 
Vælg max 1 forret og / eller 1 dessert for kun 15 kr. mere pr. del.

RABAT
 

op til 42,- v/køb af 

3-retter

Side 2 Side 3



Selskabsleg   
til konfirmationsfest
 
 
 

Den store prøve til voksenlivet
En slags konkurrence mod de andre gæster i forskellige 
hverdage disipliner.

En leg til en konfirmation kan udformes på mange måder. (Vind 4 ud af 6 
dyster og du har bestået din prøve om pladsen ind i de voksnes rækker)

OMSORG - Skift en ble på en dukke på tid mod en gæst. (ting til denne 
dyst - 2 x ble, 2 x dukke)

HUSHOLDNING - Samle flest ens sokker på tid mod gæst. 
(ting til denne dyst - 2 kurve med 2 x 12 sæt forskellige sokker, samles i 
par som kugler)

Se flere ideer til konkurrencer på vores website.

Vi præsentere hinanden
Alle gæsterne skal præsentere den person som sidder til 
højre for sig selv.

I får 5-7 minutter til at dele oplysninger med hinanden. f.eks. Opstil 
spørgsmål. Hvad I hedder, hvad I laver, og hvad I kan bidrage med til 
denne fest. Hvorfra kender I konfirmanden.

I skal så på skift rejse jer og kort præsentere den person som sidder til  
højre for jer selv. Gerne lidt humoristisk. Er der mange med til konfirma-
tionen, kan dette deles op, så den ene halvdel præsentere først, og så 
den anden halvdel efter en pause.

En Perfekt dag for alle

For at en konfirmationsfest 
ikke bliver for lang mellem ret-
terne, vælger mange at lave 
lidt sjov for konfirmanden. 

Vi har lavet et par forslag til 
nogle sjove dyster man kan 
lave til en konfirmationsfest. 

Se vores hjemmeside.

En liste kan du skrive ud og 
bruge som inspiration til de 
prøver I vil lave til jeres konfir-
mationsfest.



4-retter festmad incl. 1 fl. vin pr. kuv.
Totalarrangement incl. vin

Fra KUN kr.199,- pr. kuv. ex. lev.

BUFFET (Min. 3 stege og 4 slags tilbehør)

VALGFRIE STEGE/kødretter (KR. 19,- PR. DEL)
1) Krydret Kyllingebryst med olivenpuré og chili. 
2) Hvidløgskrydret kalkunbryst.
3) Italiensk inspireret Lasagne med pasta, oksekød og ostesauce. 
4) Peberstegt kalkunbryst.

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

VALGFRIE TILBEHØR (KR. 12,- PR. DEL)
1) Små bagte kartofler med aioli dip 
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) Peberfrugtsalat med salattern og rødløg i dressing.

VALGFRIE TILBEHØR (KR. 10,- PR. DEL)
1) Flødebagte kartofler uden hvidløg 
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) Tomatsalat med friske løg og salattern. 
4) Pestokartofler med rød peber og løg. 
5) Smørbagte kartofler med persille. 
6) Tzatziki (græsk salat). 
7) Hjemmelavet kold kartoffelsalat. 
8) 2 slags sauce.

FRA kr.89,- pr. kuv. ex. lev.

Stegebuffet
FRIT VALG - 4 x RETTER

1 X VALGFRI FORRET
1) Rejecocktail anrettet i cocktailglas. Hertil brød. (+5 kr.) 
2) 2 stk. luksus tarteletter med hjemmelavet høns i asparges. 
3) Kold dampet laks. Hertil dilddressing og brød. (+5 kr.)  
4) Lufttørret skinke med melon, anrettet på fad.

1 X VALGFRI (BUFFET ELLER MENU) HOVEDRET

1 X VALGFRI DESSERT 
1) Luksus islagkage. Der sælges kun hele islagkager. (+15 kr. pr. kuv.)
2) Jordbærtrifli med vaniljecreme og knuste makroner, anrettet i portion-
sglas.

1 X VALGFRI NATMAD
1) Pålægsfad med 5 slags pålæg/ pølser. u/brød. 
2) Mini sandwich (uspec.)

1 FL. VALGFRI VIN PR. KUV. 
1 fl. huset rødvin eller huset hvidvin 

Hvis der feks. er 30 gæster kan fordelingen 
være 10 hvid- og 20 rødvin.

1) STEGEBUFFET Oksefilet (rosas-
tegt), Gennemstegt nakkefilet med 
BBQ marinade, Helstegt mør kalkun-
cuvette, Flødebagte kartofler med 
timian, Kold kartoffelsalat, Årstidens 
mixed salat, Hjemmelavet Thousand 
Island dressing og brød. 

2) MENU Svinekam stegt som vildt 
Tilbehør: brune & hvide kartofler, 
waldorfsalat, ribs-gelé og vildt-
sauce. Hertil franske kartofler. 
3) MENU Langtidsbraiseret okses-
teg Tilbehør: Små saltbagte karto-
fler, ovnstegte rodfrugter i mari-
nade. Tzatziki. Hertil rødvinssauce.



Borddækning 
- Klar til konfirmation
Bestik:
Bestik skal lægges i den rækkefølge som retterne nydes/indtages, dvs. den yderste 
gaffel er til den første ret ”forret”, den næste gaffel er til ”hovedret” osv. Med und-
tagelse af desserten her placeres gaflen og tesken over middagstallerken, og ligger så 
i modsatte retninger.

Glas:
Til formelle fester, er der tre glas placeret øverst til højre for middagstallerknen. Et 
glas til rødvin, et glas til hvidvin samt et vandglas. Glas til dessertvin eller cognac 
sættes først på bordet når desserten serveres.

Tallerken:
En stor tallerken bliver på bordet under hele måltidet, med suppe, forret, salat- og 
middagstallerken sat på toppen efter behov. En smør-tallerken og kniv står øverst til 
venstre ved hver middagstallerken til brød.

Huskeliste  
- Planlæg en fest
Inden du holder en konfirmationsfest, er der en masse ting du skal huske på. Vi har 
samlet nogle af dem for dig her. Du kan eventuelt printe listen ud og krydse af, så du 
er sikker på, ikke at glemme noget. 

Inden du beslutter dig for hvilken konfirmationsmad du vil bestille udefra, kan du 
finde inspiration her. Skal det være buffet eller menu du vil byde på ?
 
Hvornår skal konfirmationsfesten holdes? Husk evt. at reservere:
Selskabslokaler
Forsamlingshus
Fælleshus
 
Hvem skal inviteres?
Indbydelser (skriftligt/telefonisk).
 
Herunder:
Evt. transport af gæster
Overnatning til gæster
Seneste afbud (SU.)
 
Gæsternes placering:
Bordplan/bordkort
Borde og stole (Gæstebord, Buffetbord)
Borddækning (duge, servietter, bordløber)
Service og bestik (Tallerken, bestik, glas, karafler, kaffekander, tekander, salt og 
peber) 
Dekorationer, lys og pynt.
 
Mad og drikkevarer ud af huset
Velkomstvin
Forret hertil evt. hvidvin
Konfrimationsmenu, frokost, tapas eller buffet og hertil evt. rødvin
Dessert hertil dessertvin eller portvin
Natmad

Husk også...
Taler, sange, selskabslege m.m.
Serveringspersonale
Musik og dans
Underholdning
Kaffe, øl og vand m.m.

Bestil OPVASK hos Jysk Diner
Opvask af fade, termokasser, transportkasser og skåle. +10,00 DKK pr. kuv.

Festmaden kommer i fade og skåle klar til bord. Du skal dog selv have fade til de hele 
stege og tá bestik til skåle og fade.



11 x RETTER Buffet & Tapas

Tapas 1 stk. Honningmelon svøbt med lufttørret skinke pyntet 
med cherrytomater. (nydes på en skive af det medfølgende 
brød)
Tapas 1 stk. mini blinis med røget laks pyntet m. kaviar, 
cremefraiche og rødløg.

Hel nakkefilet vendt i sort peber sesam.
Græske frikadeller med feta.
Kyllingefilet i skiver marineret med pesto pyntet med cherry-
tomat anretttet på fad.

Flødebagte kartofler med hvidløg i souffléskål.
Hjemmelavet kartoffelsalat.
Tapas 2 stk. Tomattærte med feta, chili og hvidløg.
Tapas 2 stk. Tortillatårn med tzasiki pyntet med chili.

Salatfad med flere salgs grøntsager.
Salat toppings (Feta, Marinerede hvidløg, Oliven og Nødde-
mix).
Hjemmelavet dressing & Brød.

Anrettes på et ta´selv bord til høflig selvbetjening.

KUN kr.139,- pr. kuv. ex. lev.

Buffet & Tapas
11 retter til Tá selv bord

3-retters konfirmationsmenu  
FORRET:  
Lakseroulade med pikantost, anrettet på fad. Hertil hjemmelavet dressing & Baguette.

HOVEDRET:  
Kalvesteg (stegt som vildt). (hovedret)

TILBEHØR:  
Små smørbagte kartofler med persille (Hovedret)

SALAT:  
Årstidens mixed salat.
Broccolisalat med ristede bacon og solsikkekerner.

SAUCE: Vildtsauce.

DESSERT: 
Luksus-Islagkage (Der sælges kun hele islagkager á 10 kuv.) - derfor kan der forkomme en 
lille mérpris på din bestilling hvis isen rettes op

KUN kr.145,- pr. kuv. ex. lev.

KUN kr.149,- pr. kuv. ex. lev.

1 x Hovedret m/brød & smør 

HOVEDRET:  
Baconsvøbt oksemørbrad. (hovedret)

TILBEHØR:  
Flødebagte kartofler med løg og ost i fad. (hovedret)

SALAT:  
Broccolisalat med ristede bacon og solsikkekerner.
Årstidens mixed salat.

BRØD & SMØR: Urtebrud og kryddersmør.

Konfirmationsmiddag

Minimum  
10 kuverter

Minimum  
10 kuverter

Minimum  
10 kuverter



Dansk Frokostbuffet  
- med 9 dele til et tá selv frokostbord

FISK (VÆLG 1 SLAGS):
1)   Hvide sild med karrysalat og løgringe.
2)   1/2 æg med rejer og mayonnaise.
3)   Sennepssild
4)   Karrysild med kapers

PÅLÆGSFADE OG LUNE RETTER (VÆLG 6 SLAGS):
1)   2 stk. luksus tarteletter med hjemmelavet høns i asparges.
2)   2 skiver roastbeef med remoulade og ristede løg.
3)   2 skiver flæskestegspålæg med rødkål og svesker.
4)   Leverpostej med champignon og bacon. (Kan serveres lun).
5)   2 skiver skinke med hjemmelavet italiensk salat.
6)   2 skiver oksebryst med peberrodssalat.
7)   Ribbensteg. Hertil rødkål.
8)   Honningglaseret skinke. Hertil hjemmelavet kartoffelsalat.
9)   Dyrlægens natmad med saltkød, sky og løg.
10) Lufttørret skinke med honningmelon anrettet på fad.
11) Paneret fiskefilet med remoulade og citronbåde.

BRØD & SMØR
Rugbrød og franskbrød samt smør anrettet på asiet

DESSERT:
Ostebord med 3 slags ost, kiks, og frisk frugt.

KUN kr.139,- pr. kuv. ex. lev.Minimum 10 kuverter


