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Victoria’s 
»byg selv brunch«  

VÆLG MELLEM 
Græsk yoghurt med ahornsirup og mysli 

Skyr med honningsyltede kerner 

Røræg med bacon  

Æggekage med purløg og bagte tomater 

Brunchpølser 

Tærte med fyld efter ønske 

Varmrøget laksemousse med dild 

Røget laks med asparges og urtecreme 

Tunmousse med citron og asparges 

Croissanter med rejesalat 

Croissanter med hønsesalat 

Tortillaruller med seranoskinke 

Lun leverpostej med svampe og bacon 

Lufttørret skinke med oliven og humus 

2 slags pålæg med tilbehør 

Osteanretning med 3 slags ost og tilbehør 

Pandekager med  

ahornsirup og chokoladesauce 

Frugtsalat med vaniljecreme 

Wienerbrød  

Frisk frugt  

 

Inklusiv i kuvertprisen: 

Rugbrød, valnøddebrød, rundstykker & smør 

 
 

 7 retter pris pr. kuvert  139,- 
10 retter pris pr. kuvert  159,- 
12 retter pris pr. kuvert  179,- 

Tilvalg af kaffe, the og juice i 2 timer  
(kun i huset)  

kr. 20,-
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INFO: 
Hvis der ønskes en anden sammen- 
sætning af retter, eller har I specielle 

ønsker vedr. vegetarretter, gluten-  
og laktosefrit mad, så snak med  

køkkenchefen. 

 
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. 

 
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 pæne fade 
eller i skåle klar til brunchbordet.  

De lune retter kommer i aluminiums-
bakker i termokasser, som skal holdes 

lukkede indtil maden skal serveres. 
Her skal I selv sørge for fade og skåle 

og bestik til servering.  
Emballage:  

Al service og termokasser bedes  
tilbageleveret indenfor 3 dage  

i rengjort stand.  
Leveres emballagen ikke retur,  

opkræves der 250 kr. 
 

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


