Buffet
Vores buffet består af varme og kolde retter fra vand, land og luft - samt forskellige salater og tilbehør af sæsonens friske råvarer og serveres med lækkert
hjemmebagt brød og smør. Menuen aftales i samarbejde med kokken – se
hjemmesiden for flere detaljer og lækre fristende retter.
Pris fra................................................................................................... 159,-

Aften Buffet
Aftenbuffet består som regel af 3 serveringer (forret, hovedret og dessert) og
indeholder både kolde og varme retter fra vand, land og luft - samt forskellige
salater og tilbehør af sæsonens friske råvarer. Menuen aftales i samarbejde
med kokken– se hjemmesiden for flere detaljer og lækre fristende retter.
Pris fra................................................................................................... 259,-

Ring eller skriv til os for tilbud – vi vil hjælpe dig
med alle relevante oplysninger, og giver gerne
gode råd og sparring til lige netop jeres
arrangement.
Rønde Vandrerhjem ejes af
PGU Rosenholm, som er et tilbud
for unge med særlige behov.

Grenåvej 10B, 8410 Rønde, Tlf. 4040 1811, danhostelronde.dk, roendevandrerhjem@pgu.dk

Menukort
Bestilling af mad i forbindelse
med arrangementer og selskaber
– også ud af huset!
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Sandwich
Alle vores sandwich er frisklavede i lækre brød med forskellige slags fyld,
frisklavede dressinger, sprød salat og grøntsager. Vælg mellem:
• Stegt kylling med bacon og karrydressing
• Æg og rejer med urtemayonnaise
• Roastbeef med pickles og peberrod
• Skinke og ost med mild sennepsdressing
• Laks med krydderurter og syltede rødløg??
• Vegetar
Sandwich.................................................................................................. 45,-

Smørrebrød
Vores smørrebrød laves på dagen af friske råvarer. Altid på rugbrød med pålæg, salat, grønt, topping og pynt. Vælg mellem:
• Æg og rejer med mayonnaise, kaviar og dild
• Fiskefil et med remoulade, citron og dild
• Hjemmebagt leverpostej med saltkød, sky og karse
• Roastbeef med pickles, peberrod og ristede løg
• Rullepølse med sky og løg
• Flæskesteg med rødkål og appelsin
• Hamburgryg med italiensk salat og spirer
• Vildt med pynt
Smørrebrød.............................................................................................. 29,-

Kaffe/kage
Kaffe med kokkens hjemmebagte i vores havestue med den flotte udsigt, er
oplagt til en hyggelig komsammen, et lille møde eller en mindehøjtidelighed.
Vi sørger for at der er dækket op til jer med en lille blomst på bordet!
Basispris med kaffe/the med opdækning................................................. 45,-

Tilvalg
Lagkage, trifli el. kringle............................................................................... 35,Snitter ......................................................................................................... 55,Boller med smør ......................................................................................... 35,Boller med smør,
ost og pålæg ............................................................................................... 45,-

Morgenmad
Vores morgenbuffet består af hjemmebagte boller og rugbrød, pålæg, marmelade og ost samt æg. Havregryn, cornflakes og hjemmeristet granola.
Mælk, yoghurt, kaffe/the og juice.
Pris............................................................................................................ 75,-

Brunch
Vores brunch består af scrambled eggs med bacon og pølse, røget laks med fri
ske urter og creme. 2 slags pålæg samt 2 slags oste. Hjemmelavet marmelade.
Yoghurt med hjemmeristet granola og friske bær, frisk frugt og grønt samt en
lille morgenkage. Friskbagt brød og smør, kaffe, the, juice og mælk.
Pris......................................................................................................... 195,-

Aftensmad
Aftensmad er én ret (hverdagsmad) serveret med årstidens grønt, dagens
kartoffel og brød. Vælg mellem:
• Dansk bøf med bløde løg og surt og skysauce
• Timianstegt kyllingebryst med hjemmelavet agurkesalat og sauce
• Stegte mørbradbøffer (fra gris) serveret med svampe a la creme og
agurkesalat
• Langtidsstegt kalveculotte med urter og hvidløg samt sauce
• Marineret skinkesteg med velsmagende pakrikasauce
Pris........................................................................................ 135

til 175,-

