Premium Hamburgerbuffet
Store hamburgere av grovkvernet oksekjøtt fra brødrene Ringstad, hamburger brød,
vellagret Jarlsberg, salsa med tomat, løk, paprika, chili, hvitløk og urter.
Agurk relish med kapers og chili, kål, fennikel- og bete salat med dressing av
urteyoghurt salat, rødløk, dijon sennep og aioli.
Pris kr. 899,-

Grillfest
BBQ-marinerte spareribs, kyllingbryst, hamburgere, pastasalat med grønnsaker og
pesto, tomat, løk, sylteagurk, kryddersmør, dressing, blandet grønn salat, hvit
potetsalat, sennep, ketchup, hamburgerbrød og bakte poteter.
Pris kr. 949,-

Premium grillfest
Lammecarré, lammepølser med hvitløk og urter, okse ytrefilet,
sjøørret filet med ingefær og sitrongress, råstekte småpoteter, peppersaus,
grillet mais, mangosalsa med løk, ingefær, chili, hvitløk og koriander.
Couscous salat med løk, gulrot og sukkererter, tzatziki, baby leaves salat med
asparges, neper og paprika. Pastasalat med grønnsaker og pesto, focaccia med
rosmarin og maldon, olivenolje og lys balsamico.
Pris kr. 1099,-

Pølsebuffet
Håndlagde pølser fra Metervare i Oslo, pølse med grønn pepper og ost,
pølse med akevitt og krydder, lammepølse med hvitløk og urter, pølsebrød og
lomper fra Buer i Askim, agurk relish med kapers og chili, remulade med syltet
grønnsaker, karri ketchup, ketchup, dijon sennep, sprøstekt løk og rødløk.
Pris kr. 849,-

Cowboyfestbuffet
Helstekt ytrefilet av storfe, spareribs marinert i BBQ saus, chili con carne, chilipuré,
bakt potet , kryddersmør, coleslaw, bønne- og paprika salat, grillet mais, grillet tomat,
grønn salat, rømme og tortillas.
Pris kr. 1039,-

Dessert (inkludert)
Panna Cotta
Oreo dream kake med jordbær coulis
Is med jordbær
TusenFryds Sommeris med sukkerspinn
Sjokoladefondant med vaniljeis
Lun eplekake med is og salt karamellsaus

Prisene gjelder kjøring i tre attraksjoner, konkurranse i fire til fem spill samt valgt meny og dessert.
Oppdekking er pent engangsutstyr i Selskapsteltet og i Morgan Kane City er det keramikk tallerkener
og glass. Ønsker dere porselen og duker, kan vi bestille dette.
Alle priser gjelder per person og er inkludert mva.
Vi tar forbehold om prisjustering for sesongen 2019

Kaffe
Kaffe pr. kopp: 31,Noe å starte med
Se vår drinkliste for anbefaling på aperitiff.
Øvrig servering
Wienerpølse i brød/lompe og godt tilbehør
Pris stk pølse: 39,Bakt potet m/ taco, skinke eller kryddersmør
Pris kr. 65,Gulaschsuppe med ferskt brød
Pris pr person (1 servering): kr. 65,½ Wrap med BBQ kylling/råkost eller røkelaks/råkost
Pris kr. 39,½ Burrito med enten pulled pork/kylling eller taco
Pris kr. 39,Se også vår egen drinkmeny for flere alternativer og spennende varianter.
Vegetar meny
Det er også mulig å få vegetarrett og rettene erstatter kjøtt på den eneklte meny,
øvrig tilbehør er det samme. Alle gjester i selskapet må velge samme vegetarrett.
•
•
•
•

Burger av kikerter med hvitløk og urter
Grønnsakslasagne med aubergine, squash, paprika og tomatpesto
Fylt squash med løk, stangselleri, gulrot og gratinert purreløk
Appelsinbraisert endive med sommergrønnsaker og sesam

