Selskaber - Buffet 2020
Fødselsdag, konfirmation, barnedåb, bryllup, sølvbryllup, guldbryllup, jubilæum, firmafest...
Hold din fest på Hotel Balka Strand.
Ved festarrangement på Hotel Balka Strand er der hvide duge på bordene, opdækning,
blomster og servering inklusiv i arrangementet.
Vi har sammensat nogle buffet’er som forslag til hvordan menuen til din fest kunne se ud.
Vi udarbejder også gerne andre forslag ud fra dine ønsker.
Buffeter, koldt bord, receptionsanretninger og brunch gælder ved min. 20 personer
og kun ved forudbestilling.
Børn 0-2 år: Gratis // Børn 3-6 år: -50% // Børn 7-12 år: -25%

Buffet 1
Røget lakseroulade på rucolasalat, asparges og tomat
Dampet Torsk med pesto
Flæskesteg
Oksefilet
Stegt Kylling
Serveres med skysauce og små ristede kartofler
Blomkålssalat, bulgursalat, tomatsalat og rødkål salat m/appelsin
Mazarinkage
Creme Brulè
Pris pr. person Kr. 285,00
Buffet 2
Røget Hellefisk på salat med asparges
Hjemmelavet æggesalat med rejer
Carpaccio af okseinderlår med ruccola, parmesan, tomat
Saltet laks med rygeost
Kalveculotte på bønnesauté
Lammesteg på grillet peberfrugt og løg
Stegt unghane med citron-rosmarin
Svampe-risotto af perlebyg
Kartoffelsalat, mix salat, græsk salat, broccolisalat
Chokoladekage
Ostekage med lime
Brød og smør
Pris pr. person Kr. 325,00
Buffet 3
2 slags sild, æg og tomat
Saltstegt sild med rørt sennep, bløde løg og rødbeder
Fiskefilet med remoulade og citron
Graved laks med dilddressing
Kalveterrin med mangodressing
Lune tærter med spinat-parmesan
Braiseret grisebryst på ratatouille
Stegt Kylling med citron og rosmarin
Brie med vindruer og peberfrugt
Ostekage m/lime
Brød, smør og bornholmske kiks
Pris pr. person Kr. 248,00

Buffet 4
3 slags sild, æg og tomat
Fiskefilet med remoulade og citron
Fiskepaté med rejer
Lun flæskesteg med rødkål
Lun leverpostej med bacon og champignon
Tarteletter med høns i asparges
Mørbradbøf med bløde løg og agurkesalat
Spinattærte med salat
Brie og Danablue med frisk frugt
Brød , smør og bornholmske kiks
Pris pr. person Kr. 218,00
Tapas Buffet 5
Rimmet laks, rygeost - Agurk - Malt
Røget Andebryst, ærtepure - hjertesalat
Kalveculotte, svampemayonnaise - sprøde løg
Syltet torsk, rosenpeber - dild
Lynstegte tigerrejer, safran - aioli
Braiseret Svinebryst, æblepure - glace
Unghane roulade, rød peber - majs
Okse Bavette (flanksteak), pastinak-puré - syltede tomater
Chokolade Brownie med salte peanuts
Sct. Clemens, ingefær - selleri kompot
Brød, smør og bornholmske kiks
Pris pr. person Kr. 278,00

Vinarrangement ad libitum, 7 timer:
Velkomst, hvidvin, rødvin, dessertvin, kaffe med 1 avec, sodavand og fadøl
(fra selskabet sætter sig til bords)
- eller bestil drikkevarer efter ønske og forbrug

Kr. 325,00

Natmad:
Frikadeller med kartoffelsalat eller rugbrød, smør, agurkesalat og rødkål

Kr.

60,00

”Pølsevogn”: 2 pølser, 2 brød, sennep, ketchup, ristede og rå løg samt
agurksalat

Kr.

65,00

Pølse-Patébord : 3 pølser, 2 paté, sky, løg, oliven, salat, brød og smør

Kr.

65,00

Lune tærter, laks og spinat/skinke hertil salat

Kr.

58,00

Chili con carne med flûtes og blandet salat

Kr.

60,00

Suppe, vælg imellem: karrysuppe, gullaschsuppe og aspargessuppe hertil flûtes Kr.

55,00

Tarteletter med høns i asparges

Kr.

60,00

Biksemad med spejlæg, rødbeder og rugbrød

Kr.

58,00

Brunch Buffet
Diverse Morgenbrød – Wienerbrød – Rugbrød – Croissant
Udvalg af Oste – Udvalg af Pålæg – Udvalg af Marmelade – Honning
Røget Laks – Røget Spegeskinke – Marineret Sild
Lun Leverpostej med bacon – Små Pandekager
Brunchpølser – Bacon – Røræg – Blødkogt æg
Græsk Yoghurt med hjemmelavet topping – Frisk Frugt
Udvalg af juice – Mælk – Rødbede/Ingefær Shots
Kaffe – Te
Pris pr. person Kr. 190,00
Tilvalg til Brunch Buffet
Spinattærte pr. person Kr. 30,00
Rejer med mayonnaise pr. person Kr. 30,00
Frikadeller pr. person Kr. 25,00
Hønsesalat pr. person Kr. 25,00

