Selskaber i huset

Storegade 9. 8900 Randers C. Tlf.: 87100098. www.cafekonrad.dk
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Brunch arrangement
Selskaber op til 70 personer med mulighed for eget lokale.
Hør nærmere

Koldrøget laks af grønlandsk laks og urtedressing
Seranoskinke og pesto
Hønsesalat med ananas og bacon
Italiensk spegepølse med syltede rødløg
Frisk udvalg af grønt
Ristede brunch pø lser
Lun røræg med sprød bacon
Lun leverpostej med bacon og champignon
Frikadeller med rødkål

Danske og europæiske oste med hjemmelavet marmelade
Græsk yoghurt m e d müsli og tranebær
Lun Æbletærte med frisk cremefraiche
Amerikanske pandekager med sirup Hjemmebagt wienerbrød
Udvalg af friske citrusfrugter, meloner og vindruer

Café Konrads store udval g af forskellige hjemmebagte brød, rugbrød o g smør
Pr. Person kr.: 119.Børn u/10 år ½ pris
Brunchbuffet incl. kaffe/te og juice
Pr. Person kr. 189,-

Brunchbuffet incl. kaffe/te - juice - øl - vand - husets vine
Pr. Person kr. 259,-

Champagnebrunch incl. mousserende vin - kaffe/te - juice - øl - vand - husets vine
Pr. Person kr. 289,-

Varighed 4 timer. Pr. ekstra time + 50,- pr. person

Vi dækker op med hvide duge, servietter, sølvlysestager og friske blomster…
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Konrad Buffet
Selskaber fra 12 til 70 personer i eget lokale
Buffet:
Røget lakserose med asparges og urtecreme
Barbecue marinerede kyllingespyd med chilimayo.
Hapser bræt m/ seranoskinke - chorizopøse - peberpaté - syltede rødløg - marinerede oliven
Helstegt oksefilet
Skinke glaseret med sennep og farin
Kalkunbryst fyldt med soltørrede tomater og mild cheddar
Flødekartofler med hvidløg
Krydrede steak fries
Små ristede kartofler med persille og havsalt
Bearnaisesauce
Rødvinssauce
Madagascar pebersauce
Græsk salat med oliven - feta - tomat - agurk - rødløg - græsk oliven olie
Coleslaw salat
Bulgursalat med æble - peberfrugt - urter - ristede solsikkekerner
Humus - aioli - persillepesto - chilimayo
Æbletærte med frisk cremefraiche
Chokolade brownies med frisk frugtsalat
Udvalg af husets oste med syltede nødder og bærkompot
Forskellige hjemmebagte brød med smør
Pr. Person kr.: 189,All. Inclusive:
Varighed 4 timer
Velkomstdrink
Buffet
Fri øl vand & husets vine
Kaffe
Pr. Person: 499,Vi dækker op med hvide duge, servietter, sølvlysestager og friske blomster…

Betingelser:
Aflysning af arrangementet senest 14 dage før
Ændring af deltagerantal senest dagen før
Kontakt os endelig hvis der er spørgsmål
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