UD-AF-HUSET

Raakilde
FUR Camping tilbyder året rundt bl.a.
brunch, smørrebrød, buffet og festmenu
ud-af-huset, så det er nemt at have gæster.
Bestil i god tid – dog senest én uge før og mindst 15 couverter.
(Vi holder lukket i juledagene).
For øvrige ferieperioder: se vores hjemmeside.
Hilsen Betina og Brian
-værter

RAAKILDE BUFFET

PÅLÆGSBORD

Tunmousse pyntet med rejer

Marinerede sild med karrysalat

Marineret svinekam

Fiskefilet med remoulade og citron

Rosastegt kalvefilet

3 slags pålæg med pynt og tilbehør

Smørstegte kartofler

Lun leverpostej med bacon og

Flødekartofler

champignon

Broccoli-salat

Lune frikadeller med rødkål

Mixed salat m/ dressing

Mørbradbøf i flødesauce

Brød og smør

Brød og smør

139,-

139,-

LUKSUS SMØRREBRØD
Store og lækre stykker smørrebrød – mange forskellige slags.

25,-

Råkildevej 6 – 7884 Fur
Tlf.: (+45) 97 59 33 33
www.FURcamping.dk

BRUNCH

LUKSUS BUFFET

Æg og bacon
Pandekager
Pålæg, ost og marmelade
Frisk frugt
Rundstykker, brød og smør
Wienerbrød

Tunmousse pyntet med rejer
Varmrøget laks
Grøntsagstærter
Marineret svinekam
Rosastegt kalvefilet
Smørstegte kartofler
-med løg og bacon
Flødekartofler
Broccoli-salat
Mixed salat med dressing
Brød og smør
Ost og frugt

89,-

STEGE-RETTER
Vælg mellem:
Gl. Daw’s oksesteg med hvide kartofler,
sauce og grøntsager
Svinekam stegt som vildt med hvide
kartofler, sauce og grøntsager
Flæskesteg med hvide kartofler, sauce
og rødkål
Glaseret skinke med flødekartofler og
grøn salat

89,-

GRILL-SELV
Sammensæt din egen grill-buffet:

KØD
Øl- eller BBQ-marineret grilkølle,
kalvemedaljon, hakkebøf, kylling bryst,
spareribs, frankfurter, grillmedister

KARTOFLER

Flødekartofler, små smørstegte kartofler,
bagt kartoffelmos, kold eller broget
kartoffelsalat

SALATER

Grøn mix salat, coleslaw, tomatsalat,
broccoli-salat, pastasalat, bønnesalat

TILBEHØR

Brød med smør, hvidløgssmør og tzatziki

5 dele….99,Eftflg. dele: 20,-

pr. couvert

189,3 RETTERS MENU
~FORRET~
Koldt fiskefad
-på salatbund med hvidvinsdampet fisk,
pyntet med rejer, citron og hjemmelavet
dressing – dertil kuvertbrød

~HOVEDRET~
Rosastegt kalvefilet
-ledsaget med følgende tilbehør:
~
Små smørstegte kartofler
-toppet med løg- og baconstykker
~
’Raakilde-sauce’
-krydret flødesauce tilsat perleløg
~
Broccoli-salat
-klassisk med rødløg, rosiner, bacon og
nødder
~
Varm ’Raakilde-salat’
-af champignon, vindruer og valnødder

~DESSERT~
Chokoladeskåle med moussé

239,-

