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Hou mesterslagter`s
SPECIALITETER
STOLTE TRADITIONER
HÅNDMADDER
LUKSUS BUFFET

store

Så er der serv-

Alt hvad hjertet begærer

Pølseborde & buffet
Alt brød er fr
iskbagt
fra den loka
le
bager

en lækker frokost...

Pølsebord

8 forskellige hjemmelavede slags pålæg samt
2 valgfrie retter med alt det lækreste tilbehør.
Vælg dertil 2 valgfrie
Leverpostej m. bacon & champignon
Deller m. rødkål
Lille tartelet
Fiskefilet m. citron
Hou skinke m. syltede mandler
Gravad skinke m. dilddressing

130,-

Pr. person
m. brød & smør + 12,-

Eksempel på pølsebordsfad

Buffet 1.

Lakseroulade med spinat på salatbund med krydderurtedressing
Mørbradbøffer i spinat og svampesauce
Leverpostej (Guldmedalje)med bacon, champignon og rødbeder
Små lune deller
Æg pyntet med rejer
Frisk rødkålssalat med appelsin og hasselnødder
Grøn Pastasalat med parmasan

150,-

Pr. pers.
m. brød & smør +12,Vælg selv en dessert og få 20% rabat på desserten

50 år
med kvalitet
& stolte
traditioner

Buffet 2.

Vælg (sæt kryds) efter eget ønske
Tunmousse m. cremfraice dressing
eller
Varmrøget laks med rucola og dildmarinade
Mørbrad helstegt med bacon svøb
Kyllingelår marineret
Flødekartofler med friske rodfrugter
Spidskålssalat med radiser og asparges
Spinat tærte med porre og bacon
Cheesecake vælg
Ananas
kirsebær

175,-

Pr. pers.
Grov flutes og smør: + 8,-

Buffet 3.

Bresaola på rucula med parmasan
Sandwichtærte med tun, rejer og æg
Ungkvægsfilet marineret
Ovnbagte varme små kartofler med
kold aioladip
Pastasalat med pesto og cashewnødder
Salat med sukkerærter og frisk feta

185,-

Pr. pers.
Med Foccacia madbrød,
grovflutes og smør, +12,Vælg selv en dessert og få 20% rabat
på desserten

Buffet 4.

Røget dyrekølle m- asparges, pesto og parmasanost
Røget laks m. avokadocreme og kaviar
Røget kalkun m. rucola, dip og sprøde brødflager
Honningglaseret kyllingebryst m. nødderasp
Pandekager m. fyld vælg:
okse
skinkecreme.
Ovnbagt pasta i ostesauce m. rigelig bacon
Picadillo salat m. annanas og hindbær vinaigrette
Let frugtfad m. ex. kiwi, druer, æbler, appelsin,
melon m.m.

210,-

Pr. pers.
Grov flutes & smør +8,Vælg ØKO frugt (+ 10.- pr. pers.)

Stegebuffet sammensæt selv

Saml selv.

Kød & tilbehør (min. 25 pers.) ellers pris tillæg

2 x kødretter & 3 x tilbehør pr. pers. incl. møllehjul & smør 155,3 x kødrettter & 5 x tilbehør pr. pers. incl. møllehjul & smør 195,-

Kødretter:

Helstegt svinemørbrad m. baconsvøb
Honningglaseret skinke
Kalkunbryst marineret eller farseret
Krydderskinke
Lammekølle færdigkrydret
Ungkvægs culotte / tyksteg
Grillkrydret Hou steg af svinefilet
Langtids stegt glaseret skinke (meget mør)
Grillstegt paprikamarineret kyllingebryst
BBQ ben
Kylling i paprikasovs
Oksefilet (kødkvæg)

Krogmodnet
Dansk Kødkvæg

Din garanti for kvalitet

Tilbehør kartofler:

1/2 Bagekartofler m. grill krydderiolie
Flødekartofler m. mozzarella
Ovnbagte kartofler m. peberfrugter
Små kartofler m spinat, ribs og
basilikum pesto
Rosti kartofler m. krydderurtemos
Ungarnske grillkartofler

Vælg en sauce, + 15,-

Rødvinssauce
Pebersauce
Sur/sødsauce
Eller sauce efter eget ønske

Tilbehør salater:

Blandet salat m. dressing
Broccolisalat
Coleslaw
Grøntsagstærter
Kærlighedssalat m. melon, appelsin,
kiwi, nødder & feta
Tomatsalat m. mozzarello, rødløg og
basilikum pesto
Ovnbagte grøntsager
Pastasalat
Rebildsalat
Tzatziki
Appelsinsalat
Græsk salat
Frisk rødkålssalat m. appelsin, nødder
og cremedressing

Festmenùer

Festmenu pr. pers.
Husarsteg af svinekam m. timian kartofler, vildtsauce,
tyttebær & salat efter årstid
Krondyrssteg m. hasselbagte kartofler, vildtsauce,
tranebærkompot & waldorfsalat
Grillstegt skinke m. ungarske grillkartofler,
melon salat, miniflutes &smør
Helstegt oksemørbrad m. kartoffeltortilas, pebersauce,
ristede perleløg & champignon samt broccolisalat
Hou steg af svinefilet m. grillsauce, kartofler,
ovnbagte rodfrugter & appelsinsalat m. rødløg,soltørret
tranebær, rosiner & hasselnødder
Hvidløgskrydret lammekølle m. flødekartofler, tzatziki,
tomatsalat samt flutes
Indbagt svinemørbrad m. rostikartofler m. topping af
krydderurtemos, pebersauce, bagte rodfrugter m. bacon
& råsyltede brombær
Kalvesteg m. timiansauce, hasselbagte kartofler, provencemarinerede bagte tomater & grøntsager
Krydderskinke m. små kartofler vendt i tomattarpanade,
kryddersauce, blandet salat m. dressing & krydderflutes
Oksefilet m. bagekartofler, kryddersmør, estragonsauce,
pæresalat, grønne bønner vendt med marinerede hvidløg,
semitørrede tomater og pinjekerner

Western menu
American bones
Incl. bagt kartoffel
Barbequesovs
Coleslaw
Salatbar m. dressing

Spis alt hvad
du kan

169,-

159,209, 149,259,175,169,165,169,149,259,-

Traditionel festmenu
Andesteg m. rødkål, svesker, 1/2 æble m. gele,
(vælg waldorfsalat +20,-) brunede & hvide kartofler samt sauce
Gammeldags oksesteg gennemstegt m. sovs, kartofler,
blomkål, karotter, bønner & tyttebær
Glaseret hambugerryg m. kartofler, aspargessauce,
karotter, ristede champignon, sennep & chips
Kalvesteg stegt som vildt m. vildtsauce, kartofler, karotter,
& waldorfsalat samt pærekompot
Sprængt kam stegt som vildt m. vildtsauce, rebildsalat,
kartofler, karotter, ærter & tyttebær
Svinekam m. knaser, brunede & hvide kartofler, sovs
& rødkål, halve æbler m. gele & franske kartofler

169,169,169,189,165,155,-

Luksusmenuer
Forret: (alle serveres m. flutes & smør)

Laksecarpaccio m. peberrodscreme
Røget dyrekølle m. salat, nødder & pesto
Lakseterrine m. rugkiks og peberrodscreme

Hovedret:

Chateaubriand oksemørbrad i baconkåbe m. kartoffelrøsti m.
jordskok/kartoffelmos, bagt tomat, estragonsauce & friske grønne
bønner m. bacon & skinke
Kronvildt svøbt i bacon m. halve krydderbagte kartofler, fransk
ærtefad, vildtsauce & waldorfsalat
Kalvemørbrad m. svampesauce, små kartofler m. skræl, tyttebær,
syltede agurker & broccolisalat
Indbagt oksemørbrad m. fyldt bagt kartoffel, timiansauce,
tomatsalat & tyttebær
Oksefilet m. rødvinssauce & tranebærkompot.
Hasselbagte kartofler, friske grøntsager& melonsalat

Desserter:

Marengsbund m. luftig chokoladecreme & frisk frugt
Jordbær- chokolademousse tårn
Luksus isbombe m. delikat pynt
Lagkage med jordbær, hvid chokolade & mandler

Frit valg pr. pers:

2 retter 299,3 retter 329,-

Skal det være ekstra lækkert,
kan vi varmt anbefale
vores luksusmenuer

bbq ben

Western menu
American bones eller
kæmpe BBQ kotelet.
Incl. bagt kartoffel
Barbequesovs
Coleslaw
Salatbar m. dressing
Pr. pers.

145,-

dessert

Forretter

Gravad skinke på salatblad & dilddressing
Kogt laks pyntet m. rejer, silkasparges, tomat, citron,
& mayonnaise
Rejecocktail i portionsglas m. dressing
Røget dyrekølle m. æggestand, silkasparges,
tomater & karse
Røget laks pyntet m. æggestand, kaviar & tomat
Røget laks på salatbund med varm spinatsauce
Røget ørred på salatbund m. rejer, asparges & dressing
Stjerneskud lille på 1/2 franskbrød
Tunmousse m. cremefraiche
Røget laksecanneloni på babysalat m. purløgcreme
Vælg flutes og smør til forretten, +6,-

29,45,35,35,39,39,49,49,35,39,-

Lækre

desserter

Ostelagkage m. kirsebær el. ananas
Chokolademousse m. flødeskum
Citronfromage pyntet m. flødeskum
Gammeldags æblekage
Chokoladeskål m. hvid chokolademousse
& bærcoulis
Frugtblanding m. råcreme & chokoladepynt
Hjemmelavet frisk frugtsalat m. chokoladedrys
Marengsbund m. is, frugt, flødeskum & drys
Ris ala mande m. kirsebærsauce
Nougatroulade m. skovcoulis
Mandelrand m. jordbærsovs, is & frugter
Udhulet ananas fyldt m. friske frugter & råcreme
Hjemmelavet luksus isbombe
Brownies m. hjemmelavet is & bærcoulis
Hjemmelavet toblroneis m. mandelkage
Nougat fragilite m. appelsin sorbet
Hvid og mørk chokolademousse m. skovbærsirup
Islagkage m. nøddebund
Lakrids islagkage

28,28,28,28,30,30,40,30,30,30,45,50,50,40,50,45,40,45,40,-

Natmad & supper

Natpølsebord

Hamburgerryg m. italiensk salat
Leverpostej m. bacon, champignon &
rødbeder
Rullepølse m. sky & løg
Spegeskinke m. æggestand
2 slags pølsepålæg m. pynt

Pr. kuvert.

75,-

m. brød &
smør +10,-

Hotdogs

Hotdogs m. det hele.
Prøv vores populære hotdog
el. winerpølser, hjemmelavede
Incl. bakker & servietter
(2,5 hotdog pr. pers.)

Pr. pers.

50,-

Ostebord

Luksus osteanretningen

m. skæreoste, ostebombe, forskellige
landoste, nødder & dip
Oliven, frugt & frugtsalat
Pr. kuvert.

85,-

m. flutes, grov franskbrød,
kiks & smør, +12,-

Tærter

Bacon / skinke tærter (flere muligheder)
Tilhørende salat

Pr. pers.

55,-

Fødselsdagspølsemand
m. pålæg, 10-14 pers.
(meget populær)
550,-

Trekant sandwich
Mange slags
Pr. stk.

17,-

Supper

Aspargessuppe m. kødboller
Klar suppe m. kød- melboller &
gulerødder
Karrysuppe m. høns
Urtesuppe / høstsuppe
Ungarsk gullashsuppe
Spicey Græskarsuppe

Pr. pers.
inkl. flutes

49,-

Tapas / reception,

Vælg max. 10 varianter efter eget ønske

15 kr. pr. variant, dog mindst 15 stk. af hver enkelt. Velsmagende
dip og lækre brød medfølger naturligvis i passende mængde.
Antal
Dadler i Baconsvøb
Hou skinke med melon
Manchego cheese
Albondigas kødboller (stærk)
Blomkålssalat med topping af laks
Picadillo salat med avocado
Pintxus med laks og asparges
Flutes med laks og peberrods mix.
Tortilla med spicy oksefyld
Sprøde kartofler med chilly, syde salt og a iola
Minicroissant med rejefyld
Tortillarulle med laks
Chorizo pølse og hele syltede hvidløg
Pinchitus med kylling og hvidløg(spyd)
Bresaola med pesto og honningristede valnødder og frisésalat

Laks med rygeostcreme og rødbedespire
Pate på sprødristet rugflager med brombær,
cornichoner og karse
Gauda med soltæret tomater og ristede mandler
Minitærte, forskelige varianter
Pindemad med roastbeef
Små frikadeller med gulerodsstave
Kyllingelår
Petitfour kager
Laksesnack med agurkestave
Kanape med røget mørbrad
Minisandwich med tun og æg
Minibakkelse med cremefyld
Ostebjælker med kiwi og druer

Natpølsebord

Smørrebrød o.lign

Hamburgerryg m. italiensk salat
Leverpostej m. bacon, champignon & rødbeder
Rullepølse m. sky & løg
Spegeskinke m. æggestand
2 slags pølsepålæg m. pynt

Vælg efter eget ønske

Tærter

Pæne
Smørrebrød
Håndmadder
14,- / skinke tærter (flere
21,- muligheder) 32,Bacon

Håndmadder
Hamburgerryg
Krydderskinke
Kartoffelmad
Kogt skinke
Kødpølse / Baconpølse m.fl.
Leverpostej med bacon
Oksebryst
Roastbeef
Ribbensteg
Rullepølse
Salami
Sild og karrysalat
baggrund
Stegt sild med karrysalat
smørrebrødsfoto
Tunsalat
Flæskesteg
Frikadelle m. kold kartoffelsalat
Fiskefilet
Dyrlægens natmad
Patè
Æbleflæsk med bacon
Æg og rejer
Æggesalat
Laks med rejer
Bøf med spejlæg
Tatar med øko æggeblomme

m. 1 slags salat + flutes & smør
Pr. pers.

smørrebrødsskema

Trekantssandwich 17,Store flutes med valgfri fyld

45,-

55,-

Højbelagt
smørrebrød
43,-

-

Sandwichtærte (min. 10 pers.) til at skære af
m. tun eller laks. Lidt men godt

Pr. pers.

30,-

Supper (incl. flutes)

Aspargessuppe m. kødboller
Champignonsuppe
Klar suppe m. kød- & melboller
samt gulerødder
Karrysuppe m. høns
Urtesuppe
Ungarsk gullaschsuppe

-

-

50,-

-

39,39,39,39,39,44,-

Giv dine gæster en overraskelse,
server suppen i en spiselig brødskål.
Ekstra pris 13,-

-

De luxe

-

Franskbrød med rejer
Franskbrød med laks
Franskbrød med ost

Halv skive
30,30,20,-

Hel skive
50,50,30,-

Middagsretter o.lign.

Boller i karry m. ris & surt
Forloren hare m. kartofler, sauce & gemüse
Mørbradgryde m. champignon & ris
Brændende kærlighed m. kartoffelmos & rødbeder
Bøf (2 pænt store) m.bløde løg, kartofler, sovs & rødbeder
Bøf stroganof m. ristet bacon, kartoffelmos & rødbeder
Biksemad m. økospejlæg, ketchup & engelsk sauce
Chilli con carne m. cremfraiche, ris & flutes
Forloren skildpadde m. æg & flutes
Gryderet m. ris
Gule ærter m. letsaltet flæsk, medister, røget nakkefilet,
kartofler, groft rugbrød, sennep & rødbeder
Gullasch m. kartoffelmos & rødbeder
Karbonader (2 stk.) m. kartofler, grønærter, gulerødder & surt
Koteletter i fad m. paneret stegt ananasring & ris
Lune frikadeller (4 små) m. kold kartoffelsalat
Middagskotelet (stor) m. kartofler, flødesovs & gemüse
Mørbradbøf (2 stk) m. kartofler, champignons a la creme,& salat
Pariserbøf m. æggeblomme, rødbeder, kapers,
hakket løg & peberrod
Skipperlabskovs m. groft rugbrød, smør, rødbeder & purløg
Stegt flæsk m. persillesovs, kartofler & rødbeder
Stor skinkeschnitzel (vælg kalv +30,-) m. brasede kartofler,
grøntsagsblanding, skysovs, benfri sild, peberrod, citron &
kapers. Vælg kalv +30,Stor stjerneskud, kogt & stegt fiskefilet på franskbrød, pyntet m.
rejer, kaviar & salat
Frikadeller m. stuvet hvidkål, kartofler & rødkål
Kyllingefilet sesammarineret fyldt m. brie & viklet m. seranoskinke. Dertil braiseret hel spinat i fløde m. små kartofler

69,79,89,89,89,99,74,79,85,69,-

85,85,8589,59,85,110,89,85,99,99,89,89,99,-

Brunch
Scrambled eggs
Ristede pølser
Ristet bacon
Pandekager m. syltetøj
Italiensk og ungarsk salami
Yogurt m. müsli

15,- pr. variant
Spegeskinke & baconpølse
Rullepølse & hamburgerryg
Skæreost m. druer og brie
Hjemmelavet smøreost m. pynt
Melonfad

Morgenbrød
Fra den lokale håndværksbager

Rugbrød, franskbrød,
rundstykker & smør
Med morgenbasser

20,29,-

Vegetar

Mindst 10 personer pr. variant à 22,Eller 1. stk. vegetarplatte med 4 varianter, 140,Pastasalat, pasta vendt i tomatpesto med persille og pinjekerner
Melonsalat
Tomatsalat med mozzarello og pesto
Kartoffelsalat af 1/2 kartofler med sennep og krydderurter
Varmrøget laks på rucola med dildmarinade
Salat med perlebyg, ærter, radiser og chilimajo
Spinattærte med porrer
Salat med savoykål,

Pariser bøf

Ekstra service
Serverings personale

Mangler du hjælp til servering, kaffebrygning, oprydning samt anden hjælp
under festen kan vi skabe kontakten.

Særlige ønsker

Vi opfylder gerne dine specielle ønsker samt evt. ændringer til vore menu sammensætninger

Generel information

Priserne er baseret på minium 10 personer.
Endeligt antal personer til din fest afgives senest 4 dage før. Alt emballage
ønskes retur i rengjort stand, senest 4 dage efter festen.

Levering

I Hou, gratis levering
I Odder eller under 9 km fra Hou, 80,Afstande:
Fra: 10 km. 100,- / 20 km. 150,- / 30-40 km. 200,Leverer gerne over større afstande efter aftale.
Gratis levering v. bestillinger over 5000,- (indtil 35 km. fra Hou)
Afhentning af emballage aftales ved bestilling (1/2 leveringsudgift), Skal passe ind på vores alm. varetur.

Betalingsbetingelser

Betal før eller efter festen. Selskaber over 6000,- betales dog senest 8 dage før.

Kort historie

For længe siden i 1969 flyttede et nygift slagterpar til Hou. De drømte om at få
deres egne slagterbutik. Drømmen gik i opfyldelse da de på søndergade i Hou
fandt en lille butik, i små og hyggelige omgivelser. Butikken udviklede sig og
parret bestående af slagtermester Ernst og fruen Kathe Enghøj fik ideen
til også, at levere den gode mad ud af huset.
Trods megen travlhed, kom der med korte mellemrum to sønner til verden.
Den yngste af sønnerne valgte at gå i faderens fodspor,
og overog forretningen i 2001.
Firmaets visioner er at bevare og udvikle det stolte og
traditionsrige håndværk.

Hos os kan alt lade sig gøre

Smag på vores varer og du vil med det samme fornemme
den høje kvalitet,
hvor alt er hjemmelavet helt fra bunden.

Et vellykket arrangement giver gode minder.
Vi har 50 års erfaring i at give jer en dejlig madoplevelse og en god service.

Tlf: 86 55 62 78

www.mesterslagter.dk

Hou mesterslagter • Søndergade 11 Hou • 8300 Odder

