MENUFORSLAG til BUS- & GRUPPEREJSER

Gældende fra FEBRUAR 2020

Priser og menuer er kun gældende i restauranten ved min. 25 personer
og ved arrangementer op til 1½ time, herefter beregnes kr. 20,- pr. person pr. påbegyndt time.
Der dækkes op og serveres ved bordene.

Morgenmad - Formiddag

FROKOST
Frokost platte:

Kr. 46,00

½

Kr. 52,00

kr. 130,Ta’ selv bord 1:

Kr. 79,00
Brunch - Morgenbord, ta’ selv bord
kr. 148,Ta’ selv bord 2:

Kr. 122,00

kr. 155,-

Øvrige priser

Forslag til kaffebordet
Kande kaffe

25,00

Pilsner

32,00

Kringle

25,00

Sodavand

26,00

Lagkage

30,00

1 lille glas rød– eller hvidvin

32,00

Sønderjysk brødtærte

31,00

1 alm. glas rød– eller hvidvin

50,00

½ bolle m. smør

12,00

Snaps, Gl. dansk, m.m.

28,00

Småkager

12,00

Smørrebrød

31,00

3 håndmadder

63,00

Franskbrød m. ost

30,00

Franskbrød m. rullepølse

31,00

BETALING senest ved afgang, eller overførsel til
Jyske Bank 7133-1002411 eller MobilePay 52095 inden ankomst.
Endeligt antal senest dagen før ankomst.

- VEND -

Gældende fra FEBRUAR 2020

MENUFORSLAG til BUS- & GRUPPEREJSER
Priser og menuer er kun gældende i restauranten ved min. 25 personer
og ved arrangementer op til 1½ time, herefter beregnes kr. 20,- pr. person pr. påbegyndt time.
Der dækkes op , tallerken-anrettes og serveres ved bordene.
FAKTA:

Hovedretter
Kr. 95,00

Hakkebøf
m. bløde løg, surt og hvide kartofler.

Karbonade

Kr. 98,00

m. stuvede ærter / gulerødder og hvide kartofler

Kr. 96,00

Tomatmarineret kalkunbryst
m. dampet broccoli, hvidvinssauce og persillekartofler.

Kr. 108,00

Svinekam
m. rødkål, æble m. gelé, skysauce hvide kartofler.

Kr. 108,00

Svinekam stegt som vildt
m. bønner, waldorfsalat, vildtsauce og hvide kartofler.

Kr. 99,00

Kalvesteg stegt som vildt
m. dampede bønner, tyttebær, waldorffsalat, vildtsauce og
hvide kartofler.

Farseret svinemørbrad stegt med røget landskinke

Kr. 112,00

m. løgsauté, broccoli, rødvinssauce og flødegrat. kartofler

Kr. 109,00

Sønderjysk grønlangkål
m. røget nakke, kålpølse, brunede kartofler og rødbeder.

Kr. 105,00

Oksesteg
m. sønderjysk hvidkål, bønner, skysauce og hvide kartofler.

Kr. 109,00

Mørbradbøf
m. bløde løg, champignonsauce, bønner og hvide kartofler.

Wienerschnitzel

Kr. 125,00

m. ærter, smørsauce og brasede kartofler

Desserter
Forskellige fromager, I glas.

Kr. 39,00

Hjemmelavet vanilleisrand

Kr. 45,00

ÅBNINGSTIDER:

m. lun hindbærsauce

Hjemmelavet islagkage

Kr. 49,00

JULI MÅNED UNDTAGET:

m. 3 slags is og chokoladesauce

Seggelund Hovedvej 55, 6070 Christiansfeld
Telf: +45 7456 1109 - seggelund.dk - info@seggelund.dk

- VEND -

