VI LEVERER
ALLE MENUER

UD AF HUSET

BIELERS
G O U R M E T

FESTER OG SELSKABER

HOLD
DIN NÆSTE

FEST HOS OS
PRIVATE SELSKABER OG FESTER

BIELERS GOURMET · STADIONVEJ 50 · 5450 OTTERUP

OTTERUPBOWLINGCENTER.DK

Lad os sørge for maden og serveringen. Så får
du bedre tid til at hygge med dine gæster og
nyde dagen. Vi giver altid en times bowling til
dig og dine gæster, når du afholder fest hos os.
Ring til os. Vi er altid klar til at tage en snak
med dig om dine ønsker. Og vi fremsender også
altid gerne et uforpligtigende tilbud til dig.
LILLE / 5-timers arrangement
Velkomstdrink og snacks
3-retters menu
Kaffe, te og sødt
Cognac og likør
Fri øl, vand og husets vin

FRA 549,-

MELLEM / 7-timers arrangement

FRA 649,-

Velkomstdrink og snacks
3-retters menu
Kaffe, te og sødt
Cognac og likør
Natmad
Fri øl, vand og husets vin
STOR / 8-timers arrangement

FRA 899,-

Velkomstdrink og snacks
4-retters menu
Kaffe, te, sødt og kransekage
Cognac og likør
Natmad
2 timers bar
Fri øl, vand og god vin

VORES GOURMETRETTER
Du kan sammensætte menuen ud fra fx retterne nedenunder. Du kan også vælge en buffet-anretning i stedet for menuer.
FORRETTER
•
•
•

Varmrøget laks
Sprød salat med rejer og kaviar
Koldrøget laks med rygeostcreme og rejer
Kæmperejer i beurre blanc sauce

•

Fisketallerken med tre slags fisk
Salat og kaviar

•
•

Parmaskinke med melon, pinjekerner og salat
Carpaccio med urteolie, feldsalat og fennikel

DESSERTER
•

Brownie tærte med frisk frugt, bær, jordbærpuré og softice

•

Nøddetærte med frisk frugt, bær, jordbarpuré
og softice

•

Gateau Marcell med kandiserede appensinskal, appelsinsirup og vaniljeis

•

Hjemmelavet nøddekurv med tre slags is fløde
og frisk frugt

•

Crepes Suzette med varm karamel/appelsin-sauce og rørt is

•

Ostebræt eller tallerken med oliven, frugt, kiks
og friskbagt brød

NATMAD
•

Pizzaer med hvidløgsolie og salat

•

Charcuteri buffet

•

Fire slags pølser og to patéer med oliven,
løgringe og brød

•

Hotdogbuffet med hele molevitten

•

Græske frikadeller med brød og tzatziki

Suppe efter eget valg:
•

Hønsekødssuppe med kød- og melboller

•

Thaisuppe

•

Kartoffel/poresuppe

•

Aspargessuppe (sæson)

Til alle retter serveres hjemmebagt brød
HOVEDRETTER
•

Helstegt oksefilet
Glaserede perleløg
Krydderurte kartofler med rønvinssause
Årtidens grønt

•

Tournedos af oksemørbrad
Blandende stegte svampe.
Pommes Anna og pebersauce

•

Helstegt kalvemørbrad
Årstidens grøntsager
Krydderurte kartofler med svampesauce

•

Unghanebryst med årstidens grøntsager
Råstegte kartofler med chasseur sauce

•

Dyreryg og kølle med æbler og ribsgelé
Stegte svampe
Brunede og hvide kartofler med vildtsauce

TÆT PÅ DIG
GRATIS PARKERING

15 MIN FRA ODENSE
LIGGER I FLOTTE GRØNNE OMGRIVELSER

BIELERS GOURMET · STADIONVEJ 50 · 5450 OTTERUP

KONTAKT OS PÅ 6482 2343

