Skave og omegns Multihus
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Her ser du/i et udpluk af vores menuer, kontakt
os endelig og få en snak om hvad netop du
ønsker dig til Jeres fest.
Ønsker du at bestille, eller blot få en snak om
de mange muligheder, kontakt os da på
tlf.nr.30267838 eller på mail
mail@skavemultihus.dk

Huset med de mange muligheder.
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Mad ud af huset.
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Der findes mange muligheder i Multihuset, der er blandt andet også
mulighed for at komme til koncert, foredrag m.m.

Her er der mulighed for både at bestille mad
fra cafeen og fra storkøkkenet.
Her vises et udvalg af mulighederne, kontakt
os gerne på 30267838 eller mail@skavemultihus.dk

Børnefødselsdag.

Desuden er der mulighed for at holde børnefødselsdag, direkte fra
skole. Vi sørger for det hele, når bare i sørger for nogle til at passe på
børnene.
Man kan leje multisalen og bruge af redskaberne for 120,- i timen.
Hvis man køber drikkelse og mad/kage hos mig.
Man skal dog forvente at sfoèn har lov at bruge multisalen i samme
tidsrum.
Det kunne være:
Kage 10,Saft 5,Sodavand 10,Pommes frites 20,Pizzasnegle 2 stk. pr. mand 10,Pølsehorn 2 stk. pr. mand 10,Eller det kunne være et lille ta` selv bord med pommes frites, pizza
snegle, pølsehorn og frikadeller. Til 45,Kaffe 10,-
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Forretter

Tunmousse pyntet med rejer
Spinat/lakse roulade
Hønsesalat med ananasring
2 tarteletter med høns i asparges
Kyllingebryst med bacon
Røget ørred mad stuved spinat
Fisketallerken med damped fisk, laksepate samt rejer
Spegeskinke med melon, samt grønne asparges

Hovedretter

M

min.12 personer.

42,55,42,42,48,55,55,52,-
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Gl. dags flæskesteg med hvide kartofler, sovs, brunede
kartofler, rødkål, asier samt tyttebær.
Kalvesteg stegt som vildt med hvide kartofler, sovs,
glaserede løg, bønner, gulerødder, asier, tyttebær
samt waldorfsalat.
Svinekam stegt som vildt med hvide kartofler, sovs,
broccoli, gulerødder, asier, tyttebær samt
waldorfsalat.
Kalkuncuvette med smør ristede kartofler,
paprikasauce, samt salat.
Chili/vanilje marineret skinke med fløde stuvede
kartofler, samt salat.
Oksefilet med smør ristede kartofler, pebersauce,
samt grøntsagssouffle` og 2 sl. Grøntsager.
Fyldt svinemørbrad med smør ristede kartofler,
grøntsager, samt svampesauce.
BBQ marinerede kylling bryster med ovnbagte timian
kartofler, samt to mix salater.

105,105,105,98,98,128,118,108,-
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Kontakt os på tlf. 30267838
Brunch.
Lun leverpostej med bacon
Røræg, pølser og bacon
Pandekager, sirup
Marmelader
Oste heriblandt en skæreost
Hamburgerryg, rullepølse og
spegepølser
Røget laks, purløgsdressing
Chokolade/nutella
Frugtfad
Kaffe/te, juicer
Rundstykker, boller, croissant,
rugbrød, smør
Kanelsnegle.
Serveres i huset til 195,00 kr. pr.
person incl. Borddækning, lys,
servietter, samt servering.
Ønskes andre drikkevarer,
kommer prisen på disse
selvfølgelig oveni.
Vin 105,Øl 20,Sodavand 10,Smoothies i portvinsglas 10,-
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Buffet. (min. 20 personer.)
Vælg to forretter, to hovedretter,
samt en dessert.
Forretter:
Tarteletter med høns i asparges,
skinkeruller,
tunmousse,
hønsesalat,
kyllingebryst,
spinat/lakseroulade.
Hovedretter:
Mørbrad a`la creme,
oksefilet,
krydderkam,
marineret kalkuncuvette`,
glaseret skinke,
chili/vanilie marineret skinke.
Incl. Små smørristede kartofler,
flødekartofler, samt to blandede
salater.
Desserter:
Sveske trifli,
romfromage med kirsebærsauce,
citronfromage,
frugtsalat med råcreme,
pære og is med chokolade sauce,
chokolade kage med is.
175,- pr. pers.
Prisen er gældende ud af huset.
Hjemmebagt flutes, samt smør +
15,00 kr. pr. pers.
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www.skavemultihus.dk
Pølsebord. Min.10 pers.
4 slags pålæg 98,- pr. person
Vælg imellem flere varianter, kun
fantasien sætter grænsen.
Eks.pl.vis.
Rullepølse med løg og sky
Hamburgerryg med italiensk
salat.
Steg med rødkål og asier
Roastbeef med remoulade,
ristede løg, høvlet peberrod samt
agurkesalat.
Spegepølse med remoulade og
ristede løg
Spegepølse med løg og sky
Oksebryst med peberrodssalat
Saltkød/leverpostej, sky og løg
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Tapas. Min. 15 kuverter.

Tilkøb:
Pålæg 10,Leverpostej 10,Fiskefilet 15,Frikadeller m/kartoffelsalat 15,Æg og tomat 10,Brød og smør 15,-

Tapas er små, lækre retter, der
kan spises som forret eller sættes
sammen til ét stort måltid. Tapas
er lig med hygge og socialt
samvær, og så findes spisen i et
utal af varianter – hvad end du er
til pesto og parmaskinke, gedeost
og figner eller fetadip.
Tapas.
Seranoskinke, to slags
spegepølse, pate, snackpølser,
samt div. dip
Pris pr. person 115,Den store tapas.
Seranoskinke, to slags
spegepølse, pate, snackpølser,
oliven, feta, soltørret tomater,
syltede rødløg, aioli, samt pesto.
Herudover får I også laksesalat,
samt to slags ost.
Pris pr. person. 135,Excl. Rugbrød, 2 slags kiks,
hjemmelavede flutes samt smør.
20,-
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Desserter

min.12 personer.

Chokoladekage med is.
Frugttærte.
Citronfromage.
Romfromage med kirsebærsauce.
Ostelagkage.
Frugtsalat med råcreme.
Pære, is og chokoladesauce.

Natmad

45,45,40,45,45,45,45,-

min.12 personer.

Aspargessuppe med kødboller.
Klar suppe med kød-melboller.
Røde saml selv hotdogs med tilbehør.
Biksemad med bearnaisesauce
Frikadeller med kartoffelsalat.
Karrysuppe.
Tærter med blandede salater.
Boller med pålæg.

55,55,45,45,45,55,55,55,-

Kager til kaffen
Hjemmelavede kransekage toppe (3 stk. pr. pers.)
Hjemmelavet gammeldags kringle (pr. pers.)
Hjemmelavet lagkage med creme og syltetøj (pr. pers.)
Småkager

15,15,15,15,-

Møder/konferencer.
Skal du holde et møde/konference, så kan dette også lade sig gøre i
Multihuset. Vi har en computer, lærred, samt en projekter til rådighed.
Vi sørger selvfølgelig for mad, samt drikkevarer hele dagen igennem.
Kom forbi kontoret og få en snak om mulighederne eller kontakt os på tlf.
30267838 eller mail@skavemultihus.dk
Franskbrød med rullepølse eller ost 20,2 boller med pålæg og ost 22,Smørrebrød 2-3 skiver pålæg 22,Sandwich 48,- der kan vælges imellem:
• Sandwich med kylling og bacon, smurt med karry
dressing.
• Sandwich med roastbeef og feta, smurt med tzaziki.
• Sandwich med frikadelle og rødkål, smurt med miracel whip.
Kaffe 15,Kage 10,Sodavand 10,Sodavand 20,Øl 20,-

Selskab.
Her er der mange muligheder, se vores hjemmeside www.skavemultihus.dk
eller kom forbi til en kop kaffe og en snak.
Her ser I et af vores forslag.
Fest i huset fra bare 295,- pr. pers.
Tunmousse
Marineret kalkuncuvette
Frugttærte
Kaffe/the med småkager.
Inkl. opdækning med blomster, betjening, samt moms.
Drikkevarer er ikke incl. i denne pris.
Gældende i 7 timer.
Børn imellem 0-2 år - gratis.
Børn imellem 3 og 12 år betaler halv pris.

Cafeen.
Nu også med dagens middag.
Cafeen har åben man-torsdag fra kl.17.00 her er et bredt udvalg af både mad og
drikkevarer.
Der er mulighed for at bestille bord eller blot komme forbi og få noget godt at
spise.
Der kan også hentes mad Take a way.
Kom forbi og få en menuplan eller se den i Borgernyt.
Menuen koster 50,Ring gerne og bestil så du er sikker på at få mad, der vil dog blive lavet ekstra, så
der også er mulighed for at få mad ved en pludselig indskydelse.

Diverse
Smørrebrød (2-3 skiver pålæg)
Pålægs kage (5 Couverter)

22,220,-

Ring og bestil, gerne to dage før.

Kontakt os gerne for at høre mere om selskaber i huset.
Se også vores menukort til festarrangementer i huset.
Følg os på facebook
eller
på vores hjemmeside www.skavemultihus.dk

