


Kontakt
Carsten Toftdal

+45 23 90 80 21  ct@airgroup.nu

Tapas / Receptions menu’er

Klassiske små retter til den helt 
særlige begivenhed.

Buffet

Smagfulde retter til festlige
lejligheder, altid med de bedste
råvarer.

Jule buffet

Skal der holdes julefrokost eller bare 
julemad på bordet, leverer vi de klas-
siske Danske juleretter.

Tema fester / 3-5 retter

Vi skrædder-syr gerne en speciel 
menu til netop din speciele
dag/arrangement få et uforpligtende 
tilbud



Tapas

Den lille 

Den mellem 

Salt mandler.

Oliven.

Mini sandwich med forskeligt fyld.

Grillspyd med kylling og peberfrugter.

Pecorino ost med ristede kerner og druer.

Petit four.

95 kr.

Planke med div. spanske pølser, skinke, oliven og grill-
ede artiskokker.

Frikadeller og marinerede
kartofler.

Bruschetta med tomat, pesto og parmesan.

Små bresaola ruller, chili-lime creme.

Udvalg af faste spanske oste, druer og bladselleri.

Frugt skåret i mundrette stykker.

145 kr.



Wraps fyldt med mousse af hjemme røget torsk toppet 
med brøndkarse.

Rimet laks med grillede grønne asparges.

Grillspyd med store rejer og grøntsager.

Sesam stegt soya marineret tun med wasabi creme.

Lakse krebinetter rørt med dijon sennep og citron
serveret med krydderurte creme

Bagte butterdejs snegle med flagesalt og oliven pure.

Planke med udvalg af spanske og italienske pølser, 
skinker og grillede artiskokker.

Bruchetta med Parma skinke, frisk høvlet parmesan og 
tomat.

Små stegte kalve medaljoner med ristede skovsvampe  
og marinerede kartofler.

Spinat salat med rødløg og gorgonzola.

Kalvespids bryst med kompot af skalotteløg og persille.

Udvalg af faste spanske oste, oliven og salt mandler.

Ananas og jordbær dyppet i chokolade.

235 kr.

Tapas

Den mættende



Buffet

Menu 1
Grillspyd med store rejer og grønsager.

Bruchetta med basilikum, tomat og frisk høvlet
parmesan.

Fersk røget lakserulle fyldt med lakse tatar tilsmagt 
med krydderurter.

Parmaskinke serveret med grillet artiskok salat.

Wraps med hjemme-røget torsk i mild
senneps-krydderurte creme.

Soya marineret oksekød med sesam på et leje af 
spæde salater.

Rodfrugt salat.

Okse medaljoner med ristede svampe og kørvel.

Kylling escalopes serveret med stegte kartofler og
timian sauce.

Udvalg af oste med druer og peberfrugter.

Hvid chokolade fragilite med hindbær.

225 kr.



Menu 2
Terrin af poulard med krydderurter, hertil persille pesto.

Spinat salat med gorgonzola og rugbrøds croutons.

Hjemme-røget lakse sider med krydderurtecreme,
citron og tomat.

Soya marineret tun med sesam og tangsalat.

Oksecarpaccio serveret med rødløg, oliven og frisk
høvlet parmesan.

Svinekæber braseret i mørkt øl og rodfrugter, serveret 
med kartoffel pure.

Langtidsstegt oksecuvette på smør dampet spinat,
parfumeret med hvidløg.

Udvalg af oste serveret med druer og radiser.

Blommetrifli med vaniljeskum.

255 kr.

Buffet



Buffet

Citron marineret laks serveret med fint snittede rødløg, 
grønne peberkorn og peberrods creme.

Porre terrin serveret med rimet torsk og purløgs creme.

Hjemme-røget svinemørbrad serveret på leje af
rodfrugter og krydderurter.

Papir tynde skiver af bresaola serveret med salsa af
avocado, chili og lime.

Balloutine af andebryst krydderet med timian serveret 
med Mojo af grillede røde peberfrugter og hvidløg.

Stegt kalvefilet med udvalg af torvets grønsager og mild 
Dijon sennepsauce.

Perlehøne bryster fyldt med svampe og porre serveret 
med pebersauce.

Bagt kartoffel pure og krydderurter.

Udvalg af oste med druer og radiser.

Chokolade trøffel kage serveret med kompot og friske 
bær.

295 kr.

Menu 3



Jul

Buffet
Marinerede sild og karrysild med løg, fedt og kapers.

Hjemme røget laks med krydderurte creme og citron.

Gravad laks med sennepsdressing.

Æg med rejer, mayonnaise og dild.

Grønkålssalat med chili, æbler og salt ristede mandler.

Lun kamsteg med rødkål.

fiskefilet af rødspætte.

Stegt mørbradbøf med bløde løg.

Stegt and med rødkål, brunede kartofler og svesker.

Julemedister med grønlangkål.

Brie med druer og radiser.

Ris a la mande med kirsebær sauce.

225 kr.



Marinerede sild, stegte sild og karrysild med løg, fedt 
og kapers.

Hjemme røget torsk med marinerede rødbeder,sprød 
parmaskinke og senneps creme.

Fersk røget laks og Gravad laks med sennepsdressing.

Æg med rejer, mayonnaise og dild.

Grønkål salat med chili,æbler og salt ristede mandler.

Lun kamsteg med rødkål.

Lun leverpostej med svampe og bacon.

fiskefilet af rødspætte.

Stegt mørbradbøf med bløde løg.

Stegt and med rødkål, brunede kartofler og svesker.

Julemedister og glaseret skinke med grønlangkål.

Udvalg af oste med druer og radiser.

Ris a la mande med kirsebær sauce.

Frugt og nødder.

295 kr.

Jul

Lux buffet



Rødvin
Francis Ford Coppola,

Syrah Diamond Collection 750 ml

395 kr.

Brazin, Zinfandel, Lodi 750 ml

455 kr.

Tommasi, Ripasso, Valpolicella Classico Sup. 750 ml

425 kr.

2013 Black Stallion Pinot Noir 750 ml

735 kr.

Champagne
Nicolas Feuillatte Brut, Réserve 750 ml

635 kr.

2006 Dom Perignon 750 ml

1.895 kr.

Hvidvin
Louis Jadot, Chablis, Cellier de la Sablière 750 ml

475 kr.

Francis Ford Coppola,

Chardonnay Diamond Collection 750 ml

395 kr.



Leverings betingelser
Min. 25 kuverter.

Gebyr ved under 25 kuverter 500 kr.

I storkøbenhavn: hør for pris

Gratis ved selvhenter.

Skal der bruges en kok til at styre maden ved arrange-
mentet koster dette 295 kr. pr. time. kokken anretter 
maden på buffen, skærer kød, og sørger for det hele 
fungerer optimalt under maden, så kan i bruge tiden 

sammen med gæsterne.

Leje af service pr. person 35 kr. + depositum 500 kr.

Tallerkner, bestik, glas og vandkander.

Alt leveres færdiganrettet og afpyntet på fade, lige til 
at sætte på bordet. Det varme mad, kommer i Termo 

kasser, det er kun kødet i skal skære.

Levering

Kok

Service




