Forplejning lejrskoler
Alle priser på forplejning er ud fra ”lejrskoleprincippet” om oprydning. Maden (foruden frokost som Take Away) serveres i egnede
lokaler i hovedbygningen.For bestilling eller spørgsmål kontakt os på telefon 9848 7222.

Morgenmad (kan kun bestilles i kombination
med aftensmad den samme dag)
Serveres kl. 08.00
Havregryn
Cornflakes
Yoghurt
Hjemmebagt lyst brød
Rugbrød
1 slags pålæg

1 slags ost
Marmelade
Mælk
Juice
Smør
Kaffe/te til lærer

Aftensmad
Buffet ved minimum 30 personer. Serveres kl. 18.00
Vælg mellem flere muligheder:
(alle skal vælge samme buffet på samme dag)
- Mexicansk buffet inkl. salatbar
- Italiensk buffet inkl. salatbar
- Amerikansk buffet inkl. salatbar
Pris for ovenstående inkl. saftevand og isvand, pr. pers.

Pris pr. pers. kr. 59

kr. 149

Tilkøb til morgenmad (alle skal bestille) :
Scrambled æg og bacon pr. pers. kr. 19
Alternativt kan der bestilles morgenkurve som
Take Away til husene. Kontakt os på 9848 7222.
I har også mulighed for at bestille friskbagt morgenbrød og rugbrød ved ankomst.

Frokost som Take Away
Sunde og mættende sandwich i groft brød med
kyllingebryst og grønt. Pris pr. pers. kr. 45

Aftensmad
Én ret inkl. råkost ved minimum 24 personer. Serveres kl. 18.00
Vælg imellem flere retter. (alle skal vælge samme ret på samme dag)
-

Pasta med kødsauce eller lasagne. pr. pers.					
Boller i karry eller kyllingebryst med karrysauce og løse ris pr. pers.		
Gryderet med oksekød og grønt, hjemmelavet kartoffelmos pr. pers.		
Hjemmelavede pizzaer (3 slags) pr. pers.					
Friske rødspætte filetter med grove fritter, remoulade og citron pr. pers.
Hjemmelavede burger som saml selv med grove fritter og ketchup pr. pers.

kr. 70
kr. 78
kr. 85
kr. 85
kr. 89
kr. 95

Tilkøb af salatbar med minimum 8 slags og dressing kr. 19 pr. pers.
Ved hallal, gluten eller andre specielle hensyn tillægges der kr. 10 pr. pers.
Ovenstående retter er inkl. saftevand og isvand.

Desserter ( kun ved køb af hovedret )
- Tag selv soft –ice pr. pers.
- Hjemmelavede pandekager med soft-ice pr. pers.

kr. 29
kr. 49
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