Tag selv bord

Menu tilbud

1. Forslag til
Butterdejsbund med torskesalat pyntet med rejer
Frikadeller med kold kartoffelsalat
Skinkeruller med slikasparges og røræg
Farseret ribbenssteg med rødkål
Rullepølse med løg og sky
Oste anretning med friske frugter

113,00 kr.

2. Forslag til
Hellefisk med røræg
Glaseret skinke m. grøn salat & dressing
Porre tærte med bacon & tomat
Roastbeef med kold kartoffelsalat
Oste lagkage

117,00 kr.

3. Forslag til
Marinerede sild & krydder sild m. karrysalat
Ananas ring med hønsesalat
Mørbrad med champignon á la creme
Pålægs fad, 3 slags pålæg
Oste anretning

109,00 kr.

4. Forslag til
Røget forel med røræg
Culottesteg med kold kartoffelsalat
Grønsagsrand med kalkun filet
Leverpostej med champignon & bacon
Porre tærte med skinke & tomat
Oste anretning med frugtsalat

119,00 kr.

1. Menu tilbud til
(gælder også ud af huset)
Klarsuppe med kødboller, melboller & ris
Oksekød med fløde-peberrods sovs
Citron fromage

135,00 kr.

2. Menu tilbud til
(gælder kun i vores festsal)
Tartelet med høns i asparges
Svinekam stigt som vildt, halve æbler m. gele,
brunede kartofler, waldorffsalat & tyttebær.
Fløderand med jordbær sovs
Kaffe med småkager
Klarsuppe med kødboller og melboller ( natmad )
Fri vin under spisning.

301,00 kr.

Diverse
Uspec. smørebrød
Snitter
Velkomst drinks
Cognac & likør
Øl
Sodavand
Kaffe med småkage

Kaffebord
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½ Bolle med smør
Kringle, hjemmelavet
Lagkage, hjemmelavet
Franskbrød m. ost eller rullepølse
Kaffe eller The
Småkage

Ingen pris skrevet = ring og forhør nærmere om prisen.

Lintrup Kro
Lintrupvej 12, 6660 Lintrup

Tlf. 74 85 51 34

Alle anretninger er uden brød & smør.

Mandag kun åben efter aftale.

Prisliste er gældende for 2017. Der tages forbehold for evt. Trykfejl & sæson afhægige varer.

www.lintrupkro.dk
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