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Mad ud af huset
Altid og
skød
kvalitet valg.
sunde

Buffet • Luksus smørrebrød
Pålægsfad • Grillstegt • Grill selv
Det lune bord og meget mere...
God hjemmelavet kvalitet

Su cces

Buffet 2

Buffet 1
Krydderskinke
Frikadeller
Marineret
kyllingebryst på
sauteret grønsager
Ristet
krydderkartofler
Pastasalat med fyld,
grønsalat
og godt brød.

Buffet 3

Let røget kylling
og ristet ramsløgpølse

på
salatbund,
pynt, karry dressing
og brød.
Porchetta italiensk
rullesteg med svær.
Roastegt marineret
Roastbeef med skysau
ce.
Ristet krydderkartofler
.
Pastasalat med fyld.
Spændende grøn salat
Dressing og godt brø
d.

Stegt marineret
svinefilet med skysauce.
Fyldt kyllingebryst.
Ristede krydderkartofler.
Ovenbagt kartoffelret.
Spidskålssalat med fyld
og let dressing.
Spændende grønsalat
Godt brød.

Kr. 135,- pr. kuvert

Kr. 165,- pr. kuvert
(Ud en for ret - Kr. 140
,-)

Kr. 125,- pr. kuvert
0
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Buffet 4

Hvidvins dampet fisk med
krydderkant på salatbund,rejer,
asparges, pynt, dressing og brød.
Kalveculotte med skysauce.
Italiano svinemørbrad med
fyld og bacon.
Små marineret kartofler med
rodfrugter.
Courcous salat med hytteost.
Bønnesalat med tomat og feta.
Spændende grøn salat og godt brød.

Kr. 165,- pr. kuvert
(Uden forret - Kr. 140,-)

Favorit

Buffet 5

Tuncremes kugler på
salatbund,
rejer, pynt og godt brø
d.
Rosa stegt Kalveculott
e.
Farseret kalkunbryst
i baconsvøb.
Svinemørbrad i madag
ascarsauce.
Grov kar tof felmos me
d urter.
Bulgursalat med fyld
.
Tomatsalat med rødløg
,
feta og oliven.
Spændende grønsalat.
Godt brød.

Kr. 180,- pr. kuvert
(Ud en for ret - Kr. 155
,-)

God hjemmelavet kvalitet

Su cces

Buffet 6

Slagter tapas:
Røget oksefilet og let røget
svinemørbrad med artiskokcreme,
snackpølser, pynt og godt brød.
Rosastegt oksefilet skysauce.
Stegt marineret svinefilet.
Ristede kartofler med rodfrugter.
Spidskålssalat med fyld og let dressing.
Couscous salat med hytteost.
Spændende grønsalat og godt brød.

Kr. 190,- pr. kuvert
(Uden forret - Kr. 165,-)

A’la pattegr is

Grillstegt 1

Marineret kyllingebryst.
Marineret grillkotelet.
Hjemmelavet grillpølse.
Hjemmelavet kartoffelsalat.
God pastasalat og godt brød.

Kr. 70,- pr. kuvert

Grill selv 2

Kamsteg Mexico marineret.
Ristet krydderkartofler.
Hjemmelavet kartoffelsalat.
Pastasalat med fyld.
Spændende grøn salat.
Dressing og godt brød.
(Kun kød - Kr. 50,-)

Grillstegt 2

Kr. 90,- pr. kuvert

Det lune b
ord

Min . 20
kuverter

Argentina marineret roastbeef.
Kamsteg Mexico marineret.
Ovnbagt kartoffelret
med urter og bacon.
Ristet krydder Kartofler.
Spidskålssalat med fyld
og let dressing.
.
Spændende grønsalat og godt brød

Kr. 135,- pr. kuvert
(Kun kød - Kr. 85,-)

Grill selv 1

Marineret skinkesteaks.
Marineret kyllingebryst.
Hjemmelavet grillpølse.
Barbequeben.
Hjemmelavet kartoffelsalat.
Spidskålssalat med fyld og let dressing
God pastasalat og godt brød.

Kr. 100,- pr. kuvert

Populær

Min . 10
kuverter

Fiskefilet m
. remolade og
citron.
Mørbrad i ch
ampignonsa
uce.
Kold roastb
eef med kart
offelsalat.
Hjemmelavet
Frikadeller
m. rødkål.
Guldleverpo
stej m. cham
pignon og ba
con
Brød og smør
.
Min. 20
Kr. 130,- pr. ku
kuver ter
vert

!

Bestil en slagter
til at skære for.
Kr. 700,(Ca. 1,5 time)

www.bittenslagter.dk

Pålægsfad 1

Rullepølse, Hamburgerryg,
Krospegepølse, Rømmerbraten og
peberbidder.
Tilbehør og pynt.
Lun leverpostej m. champignon og bacon.

www.bittenslagter.dk

Tlf. 2241 8565
Hjemmelavet
luksus
smørrebrød

Pålægsfad 2

Kr. 85,- pr. kuvert

Kr. 25,- pr. stk.

Pålægsfad 3

Pålægskagemand

Peberspegepølse, Rullepølse,
Roastbeef, Skinkeruller, Krydderpate,
Røget oksefilet, Peberbidder.
Tilbehør og pynt.
Lun paneret fiskefilét.
m. remoulade og citronbåde.
Lun frikadelle m. rødkål.

Kr. 600,-

Slagtersandwich

Kr. 100,- pr. kuvert

Med ribbensteg, kylling/ bacon,
frikadelle eller roastbeef..

Brød og smør
kr. 15,pr. kuvert

Kr. 35,- pr. stk.
Åbningstider
Tirsdag-fredag: 8.00-17.30
Lørdag: 8.00-13.00

Min . 12
kuverter

Kamsteg, Spegepølse, Rullepølse,
Krydderkam, Graved skilnke, Løgpølse,
Peberbidder.
Tilbehør og pynt .
Lun frikadelle m. rødkål.
Lun leverpostej m. champignon og bacon.

Forudbestilles.

14-15 personer:

Kr. 65,- pr. kuvert

:

Alle priser er afhentningspriser, men ved
nærmere aftale kan varm mad leveres.
Service skal tilbageleveres i butikken senest
5 dage efter – rengjort.
Depositum pr. thermokasse 500 kr.
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