
FRU HANSEŃ S 
- MAD UD AF HUSEt -

”Giv DiG SElv oG DiNE  
NæRMEStE EN NyDElSE”
iNSpiRERENDE iNGREDiENSER
Vælg mellem de mange spændende typer 
krydrede salte, olier, eddiker, sennep chutney og 
tilbehør.

SpRøDt oG SøDt
Original chokolade, nødder, kiks, pasta, grissini, 
sirup, honning, marmelader, bolscher, kandis. 

SMAGFUlDE SpEciAlitEtER
Foie gras, vagtelæg, trøfler, blæksprutter, snegle, 
sardiner, bruchetta, pateer, chips, hvidløg, oliven.

læDSkENDE lækkERiER
Vine, Udenlandske og danske øl, riga balsam,  
mjød, akvavit, saft, juice.

vARMENDE vElvæRE
Fru Hansens friskmalede kaffe, aromatiske  
the-sorter, CHAI, KUSMI samt Valhrona cacao.

oStEboDENS oStE oG cHARcUtERi
Gør GaveKurven endnu mere spændende med  
en eller flere af Ostebodens mange oste fra  
hele verden. Danske spegepølser, salami eller  
parmaskinke.

vi HjælpER DiG MED At SAMMENSættE  
pERSoNliGE GAvEkURvE MED bUtikkENS 
MANGE SpEciAlitEtER

oStEANREtNiNGER
pølSEboRDE

kolDE bUFFEtER
vælG MEllEM voRE 

lækRE MENUER, EllER Få 
EN SNAk MED oS oM 

DiNE øNSkER

gågaden · Kongegade 12 · Nyborg
www.ostebodenfruhansen.dk . TLF.: 65 31 45 80



Pølse-/ostebord:
Pate
Rullepølse
Spegepølse
Leverpostej
Skinke
5 slags oste
eller
Ostebord:
10 slags oste
Pyntet med frugt og grønt

Pr. kuvert ..........................  kr. 
Brød + smør 10,00 kr. pr. kuvert. Min. kr. 570,-

MENU 1
pølSE/oStEboRD

8500

Tunsalat eller
Luksus fiskelagkage på brød (til 12 pers.)
Skinke med asparges
Roastbeaf med peberrod
Kartoffelsalat
Pastasalat
3 slags oste med frisk frugt

Pr. kuvert ......................... kr. 
Brød + smør 10,00 kr. pr. kuvert.  
Min. 10 personer.

MENU 2
kolD bUFFEt

9500

Røget laks med asparges eller gravad laks
(kan erstattes med luksus fiskelagkage til 12 pers.)
Røget skinke
Stegt roastbeaf
Paté
(En af delene kan erstattes med hønsesalat på ananasringe) 
Kartoffelsalat
Pastasalat
Grøn Salat
3 slags ost med frisk frugt

Pr. kuvert ....................... kr. 
Brød + smør 10,00 kr. pr. kuvert. Min. 10 personer.

MENU 3
kolD lUkSUS
bUFFEt

Røget laks med peberrod el. rygeostcreme
Marinerede rejer
Bresoula med rucola og pesto
Parmaskinke med melon
Pastasalat (flere varianter)
Gorgonzola med syltede valnødder
Peccorino ost
Tiramisu
Ciabatta brød

Pr. kuvert ......................  kr. 
Min. 10 personer.

Har du andre ønsker 
så spørg endelig
Stort udvalg i udenlandske
og danske oste og pølser.
Rød/hvidvine samt specialøl,  
mjød, portvine og snaps.
vi laver også pindemadder, 
canapeér, smørrebrød, sandwich 
m.m. til f.eks. receptioner,  
jubilæer m.m.

MENU 4
itAliENSk bUFFEt

14000

11500


