
Forslag til buffet - Bogense Hotel 
 

Grundpris kr. 243.00 pr. person.  

Dette inkluderer 2 valgfrie kolde retter/ forretter,  

3 hovedretter, 5 garniture incl brød,smør og 1 slags sauce 

1 dessert potionsanrettet - serveret ved bordet. 

 

Ønskes buffet som del af 7 timers arrangement +50 pr person 

Vælges retter med tillæg (fx +10) er det pr person. 

Buffet kan leveres “ud af huset” 

 

Kolde retter/ forretter - Vælg 2 retter 

 

Røget laks med æggestand og grønne asparges 

Tarteletter med høns i asparges 

Cæsarsalat med kylling, brødcroutons og flager af parmesan 

Laks Bellevue - dampet laks pyntet med æg og rejer +15 

Carpaccio med ristede pinjekerner, pesto og parmesan +10 

Stegte tigerrejer med hvidløg med krydderurtedressing 

Røget spegeskinke med melon og soltørrede tomater 

 

Hovedretter - vælg 3 slags 

 

Chili eller pesto marineret svinemørbrad 

Barbeque marineret svinekam 

Barbeque marineret spareribs 

Glaseret skinke 

Porchetta med krydderurter 

Farseret kalkun 

Frikadeller eller hotwings 

Kyllingebryst bagt i flødesauce med skinke og ost 

Helstegt kalvefilet  

Helstegt oksefilet  +10 

Helstegt oksemørbrad  + 20 

 

 

 

 



Garniture - vælg 5 slags 

 

Flødekartofler 

Timiankartofler 

Råstegte kartofler med friske urter 

Kartoffeltærte 

Bagt kartoffelmos med bacon og krydderurter 

Små bagte rosmarinkartofler 

Kartoffelsalat 

 

Mixed grøn salat  

Marineret bønner med bacon og soltørrede tomater 

Cremet pastasalat med bacon og mandler 

Melonsalat med salatost og persille 

Italiensk inspireret salat med soltørrede tomater og parmesan 

Salat med bulgur og abrikos 

Spidskålssalat med pære og honning ristede valnødder 

Tomatsalat med mozzarella, oliven og basilikum 

Brocolisalat 

Spinatsalat med feta, sprød parmaskinke og granatæble 

Spelt salat med pesto, krydderurter og feta 

Blomkålssalat med saltmandler og bredbladet persille 

Salatbar - 12 forskellige varianter + 10 

Grøntsagstærter 

Spinattimbale 

Stegte bønner med bacon 

Pasta a la carbonara med fløde og bacon 

Båndpasta vendt i gorgonzola creme 

Tzatziki  + 10 

 

Hvidløgsdressing 

Krydderurtedressing 

Svampe sauce eller mild pebersauce 

 

Dessert - Potionsanrettet 

 

Nøddekurv med hjemmelavet is og frisk frugt 

Hjemmelavet isbombe med jordbær, vanilie og chokolade is 

Panna Cotta med nøddecrunch og syltede brombær 

Pandekager med vanilie is pyntet med frisk frugt 

Chokoladekage med marinerede bær og creme fraiche 



 

 

 

 


