HOLD DIN FEST HOS OS:
Vi tilbyder hyggeligt selskabslokale
med plads til 60 personer.
Lad os stå for alt til din fest, så du kan
slappe af og nyde dagen.

VICTORIA
restaurant

.

café

.

kaffebar

Storegade 9 · 6270 Tønder
Tlf. 74 72 00 89 · info@victoriatoender.dk
www.victoriatoender.dk

MAD UD AF HUSET:
Levering:
Vi leverer gratis indenfor
Tønders bygrænse.
Herefter er prisen 150,i Tønder kommune.
Vi leverer på det aftalte tidspunkt
+/- 10 minutter.
Anretning:
De kolde retter anrettes på fade eller i
skåle klar til buffetbordet.
De varme retter kommer i aluminiumsbakker i termokasser, som skal holdes
lukkede indtil maden skal serveres.
Her skal I selv sørge for fade og skåle
til servering, samt bestik.
Stegene kommer hele pga. temperatur
og saftighed og disse skal I således selv
skære og anrette.
Emballage:
Al service og termokasser bedes
tilbageleveret indenfor 3 dage
i rengjort stand.
Leveres emballagen ikke retur,
opkræves der 250 kr.

Victoria’s
»byg selv buffet«
Så kan I få den
helt rigtige buffet
til jeres fest

Gælder for min. 15 kuverter
Priserne er gældende 1. marts 2022
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FORRETTER

GRØNT OG SALATER

Lakseroulade med spinat, asparges og dressing
Tunmousse med asparges og dressing
Varmrøget laksemouse med salat og wasabimayo
Laksetatar med citron, asparges og dressing
Tortillaruller med kylling og skinke
Seranoskinke med melon, semidried tomat,
salat og balsamicodressing
Tarteletter med høns i asparges

Ristede svampe
Bagte asparges med forårsløg og bacon
Ovnbagte rodfrugter
Græsk salat med agurk, tomat, oliven, rødløg
og feta samt dressing
Tomatsalat med avocado, mozzarella og ruccola
Pastasalat med basilikumspesto, semidried
tomat og syltede rødløg
Hvedekernesalat med gulerodspesto,
babyspinat og mozzarella
Pastasalat med karry og sukkerærter
Broccoli & blomkålssalat
Caesarsalat med tomat, dressing, parmesan og
croutoner
Bønnesalat med bacon, soltørret tomat og feta
Salatfad med 8 dele samt dressing

KARTOFLER
Ovnbagte krydrede kartofler
Kartoffeltårne med seranoskinke
Bagte kartofler med kryddersmør
Flødekartofler
Krydrede ris
Kartoffelsalat med cremefraiche og purløg
Pommes frites (Kun i huset)

DESSERTER

KØD
Fyldt kyllingebryst med landskinke
Svinemørbrad med seranoskinke
Orangeglaseret skinkesteg
Skinkegyros i sauce
Frikadeller med krydderurter
Helstegt kalkunbryst i baconsvøb
Langtidsstegt kalveculotte
Helstegt oksefilet
Rosastegt oksemørbrad (+15,-)
Bagt laks med urter (+15,-)

SAUCER
Skysauce • Victoriasauce • Svampesauce
Rødvinspebersauce • Parmesansauce
Chilibearnaisesauce • Whiskysauce

3 slags ost med kiks, brød og druer
Frugtsalat med vaniljecreme
Victoria’s chokoladekage med vaniljeis og bær
Chokolademousse med flødeskum og frugt
Daim islagkage med frugt og chokoladesauce
Victoria’s dessertbuffet med
2 slags kage, 2 slags is og frugt (+20)
Tilvalg af kaffe/the (+20)

TILVALG
Humus • Tzatziki • Kryddersmør
Krydderurtemayo • Basilikumspesto
Ekstra sauce
(+5,-)







BUFFET A:

BUFFET B:

BUFFET C:

1 x forret
2 x kartofler
2 x kød
1 x sauce
2 x grønt/salat
Brød og smør

2 x kartofler
3 x kød
2 x sauce
3 x grønt/salat
Brød og smør

1 x forret
2 x kartofler
2 x kød
1 x sauce
2 x grønt/salat
1 x dessert
Brød og smør

Pris pr. kuvert

Pris pr. kuvert

Pris pr. kuvert

185,-

205,-

235,-

Børn under 12 år ½
pris.
Ønskes der en anden
sammensætning af
retter, børnemenuer,
natmad eller andet, så
tag en snak med os, så
finder vi ud af det.
Har I specielle ønsker
vedrørende vegetarretter, gluten- og laktosefrit mad, så snak
med køkkenchefen.

