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Bymose Hegn
Bymosegårdsvej 11
3200 Helsinge
Tel +45 48 79 84 00
Fax +45 48 79 80 74
bymose@bymosehegn.dk
www.bymosehegn.dk

Velkomstdrink

Selskabsinformation

Granatæblecider (økologisk cider fra Nordmandiet ( alkoholfri )

Forrettallerken

¢ Minimumantal er 12 voksne ved menuer, 20 personer ved buffet og
ved brunch - færre personer mod tillæg
¢ Blomsterarrangement fra 35 kr. pr. kuvert

Hjemmerøget laks m/peber og rimmet laks m/fennikelfrø
Sprøde salater, agurkecrudité
Rygeostecreme m/dild og lakserognssauce

¢ Børn afregnes til halv pris for menu og drikkevarer efter forbrug
(eventuelle børne menuer efter aftale)

Buffet
Rosastegt kalvekød
Svinemørbrad i persille og seranoskinke
Stegt kylling ’Italienne’ (peberfrugt , rosmarin og oliven)
Brændte gulerødder og springløg i sesam
Salater m/grønne asparges, croutons og høvlet parmesan
Rustik tomatsalat m/mozzarella, rødløg, pinjekerner og pesto
Små kartofler vendt i krydderurter, smør og maldonsalt
Cremet dijonsauce og kalveglace tilsmagt m/timian

¢ Som udgangspunkt er arrangementers varighed følgende: frokost 		
5 timer, frokost med natmad 7 timer, middag 6 timer, middag med
natmad 8 timer. Overtid er kr. 250,00 per påbegyndt ½ time/pr. 		
tjener - samt evt. forbrug.
¢ Overnatning i forbindelse med arrangement inklusiv stor morgen-		
buffet: Dobbelt kr. 700,- og enkelt kr. 500,¢ kontakt FB Manager Birgit Lundgren på 48 77 83 01 eller
blu@bymosehegn.dk

Desserttallerken
Hvid chokoladecreme i mazarinbunde bærkompot, hindbærsorbet,
sprød nøddetuille

Serveret hovedret

.kr.

498,00

¢ Stort pølsebord med al behørig garniture og to slags brød eller
¢ ’Pølsevogn’ - Røde og stegte pølser med alt, hvad dertil hører eller

t
Rosastegt kalvefilet
Aspargesquiche m/pinjekerner, forårets spæde grønsager
Små kartofler vendt i krydderurter, smør og maldonsalt
Cremet dijonsauce og kalveglace tilsmagt m/timian

Kaffe & te

Natmad fra kr. 80,-

¢ Pulled pork - ciabattaboller, coleslaw og spicy barbecue sauce
kr.

95,00 pr person

¢ Lune frikadeller med kartoffelsalat, surt og godt rugbrød eller
¢ Hjemmelavdede tærter og store rustikke salater eller
per person

¢ Mulligatawny - Karrysuppe med hønsekød, ris og hjemmebagt brød
kr.

80,00 pr person

