
   FACEBOOK

SOMMERMENU!

Hvis du har allegier, så tag fat i vores dejlige personale og køkkenet vil tage en snak med dig og sørge for dine ønsker!

Se meget mere på: madindustrien.dk

ELLER FØLG OS OG BLIV FRISTET PÅ 

     MENU 2!   

FORRET
Dampede, hvide asparges med håndpillede rejer, sauce 
hollandaise og asparges crudité (Når asparges er i sæson). 
Hertil vores hjemmebagte surdejsbrød og smør.

HOVEDRET
Langtidsstegt kalveculotte med gratineret blomkål,
syltede agurker og skysauce, hertil knuste kartofler
med krydderurter og smør.

DESSERT 
Kold rabarbersuppe med hvid chokoladecreme, mynte
og krystalliseret chokolade. (Når rabarber er i sæson).

PRISEN!
3 RETTER kun 295 pr. kuvert.

     MENU 1!   

FORRET
Kalvecarpaccio med pærekompot, frisk pære,
hasselnøddemayo og malt, hertil vores hjemmebagte
surdejsbrød og smør.

HOVEDRET
Langtidsstegt oksefilet med grillede grønne og hvide asparges 
og en okseglacé (når asparges er i sæson), hertil kommer 
vores knuste kartofler med krydderurter og smør.

DESSERT 
Jordbærparfait med jordbærcoulis, marinerede jordbær 
og mørk chokolade.

PRISEN!
3 RETTER kun 350 pr. kuvert.

Står du/I og har et bryllup, en barnedåb, en fødselsdag, en konfirmation, et jubilæum,
reception eller en anden festlig anledning på ”tegnebrættet”? Så vil Madindustrien med
glæde kunne byde jer velkommen i vores fantastiske lokaler, i det gamle Vejle Bryghus,
og danne rammerne om en fantastisk fest for dit/Jeres selskab.

Vores selskabsmenuer er tilpasset årstiderne.
I er velkommen til at mikse de 2 menuer., ellers tag endelig fat i os, såfremt I har specielle ønsker.
Sommermenuerne kan vælges fra april til og med september.

3 LÆKRE STYKKER OST
Nyd et lækkert ostebræt før
desserten med tre lækre danske oste.
Tillæg +75 pr. kuvert.

VINE
1 glas bobler, 1 glas hvid og 2 glas røde.
Tillæg +255 pr. kuvert.

     TILKØB!        VINMENU!   
”Når der skal lidt ekstra på bordet...” ”Vi har altid den bedste vinmenu klar til netop den menu du/I vælger...”




