BRUNCH-BUFFET
Barnedåb, fødselsdage og polterabend!

TILKØB
På Restaurant Toldboden kan du med fordel
booke til større arrangementer

REJEN
Agurk, frissé, nye kartofler, dild, ærter og radisser.
Serveres i fad på buffet

CHILI CON CARNE
Hjemmelavet krydret chili corn carne med
Toldbodens krydderiblanding og masser af bønner.

1 glas serveret af tjener ved ankomst:
Rose/ Cava / Champagne
”Melope `e de Gavoty” Rose DKK 65

LAKSEN
Lakserilette med dampet og røget laks,
creme fraiche, kapers, dild og citron

KLASSISK TILBEHØR... OG BACON!

Flaske pris uden servering – DKK 295

GRISEN
Grillet gris som i Mexico, Pork Achiote, marineret med
frisk appelsinjuice, achiote-krydderi, chili og Toldbodens
hemmeligheder
PØLSEN
Håndlavet grillet Linguica pølse med masser
af krydderier
KYLLINGEN - Chicken Joojeh
Grillet kylling tilberedt som persisk joojeh krydret
med safran-yoghurt
TOLDBODENS SPARERIBS
Nænsomt tilberedte og marinerede i ingefær, brun
sukker og soja. Serveres direkte fra grillen.
DET GRØNNE
Vi serverer frilandsgrønt fra vores eget økologiske
landbrug. Der er blandt andet et stort udvalg af rå
friske salater, bagte og grillede grøntsager og forskellige
slags kartofler

Røræg med fløde og muskatnød, bacon,
udvalg af danske oste, drænet yoghurt med granola,
musli eller glutenfri musli, rullepølse med peber
og oksespegepølse i tykke skiver, med karse og sød
sennep tre slags hjemmebagt brød med smør og
flagesalt

“Locret-Lachaud” Champagne brut DKK 95

KAGER, FRUGT OG PANDEKAGER!

Flaskepris uden servering – DKK 595

Mazarinkage
Pandekager og vafler
Hjemmelavet is
Confit af frugter med anis, kanel og kardemomme
Syltede bær med honning og vaniliebrownie
TIL DE TØRSTIGE
Koldpresset æblejuice, Toldbodens smoothie
vand med og uden bobler, filterkaffe og te

PRIS DKK 225
Halv pris for børn under 12 år, børn under 2 år
spiser gratis. Bemærk at dit bord er til rådighed 2
timer fra det reserverede ankomsttidspunkt.
Bestiller du bord efter 11.45 kan du med fordel
tilkøbe en ekstra time for 70 DKK

”Castell Roig” Cava brut DKK 75
Flaske pris uden servering – DKK 325

COCKTAILS
1 gl. Mimosa – DKK 75
1 gl. Bellini – DKK 75
TIL DE RIGTIG TØRSTIGE
Toldbodens festbowle
- pris efter valg af flasker
Min. 4 flasker
1 flaske Fernet Branca - DKK 500

