prisliste

natmad

LIDT EKSTRA FORKÆLELSE

EN HYGGELIG AFSLUTNING PÅ EN GOD DAG

Sodavand i lokalet pr. flaske 30,Smoothies 35,Energiboost 35,Skåret frugt 35,Sødt til kaffen 25,Dagens kage 30,Slik pr. person (pr- gang) 20,3. ret til middagen 86,Chips med dip 35,Peanuts/saltstænger 35,Nødder/mandler/tørret frugt 35,Grøntsagsstænger med dip 35,Wraps med sundt fyld (2 halve) 45,Snack af den sunde og forbudte slags 50,Frokostbolle 55,To go - pose m/frokostbolle, vand og frugt 75,Servering ved/i lokalet 20,-

Biksemad med bearnaisesauce
hjemmesyltede rødbeder og groft rugbrød 90,-

Alle priser er pr. person

Skal dine gæster forkæles?
Kontakt os for særlige festmenuer.
Eget lokale til middag
(minimum 30 personer) 50,(skal forudbestilles i god tid, så vi er sikre på,
at vi har ledig kapacitet)

Alle priser er pr. person

Flødelegeret aspargessuppe med kødboller
og hjemmebagt grovbrød 75,Hjemmelavet hønsesalat med ananas, champignon
og sprød bacon.
Hertil hjemmebagt rugbrød og grovbrød 75,Hotdogs med det hele
Slagterens hjemmelavede pølser med tilbehør 75,Nordiske specialiteter:
4 slags luksuspålæg lavet på gamle traditioner.
Tørsaltet, lufttørret og røget i slagterens ovn.
Hertil hjemmesyltet og marineret tilbehør 105,Planke med diverse pølser og oste
Udvalg af diverse italienske specialiteter.
Tørret skinke, oliven, semi tørrede tomater og andre
delikatesser 105,-

Skovsvinget 25
5500 Middelfart
Telefon 63419100
severinkursuscenter.dk

prisliste drikkevarer
Alle priser er pr. person, hvis ikke andet er angivet

DRIKKEVARER

Husets velkomstdrink 55,Lille fadøl 37,Mellem fadøl 55,Stor fadøl 75,Almindelig øl 35,Specialøl 65,Kildevand 30,Sodavand 30,1 glas husets vin 55,1/1 flaske husets vin 275,Dessertvin pr. glas 55,Cognac 2 cl. (Husets) 49,Baileys 2 cl. 49,Tempt cider 45,Husets spiritus 2 cl. 35,Irish coffee 65,Husets vine, øl og vand ad libitum
3 timer 250,5 timer 350,Efterfølgende løbende time 100,Tillæg for andre vine - se vinkort på severinkursuscenter.dk
Spiritus pr. flaske 750,-

Vi er gerne behjælpelige med
booking af underholding jukebox, band eller andet
Vi har musikanlæg til medbragt musik som vi stiller til
rådighed, hvis det ønskes.

