
Forretter
Serrano skinke

Fisketerrin - med citroncreme
Lakserilette på salat, dild og citron

Forretter
Røget tun – med pimentpesto

Røget okseinderlår
Røget laks – med røræg

Forretter
Varmrøget laks – med rygeostcreme

Oksecarpaccio – med parmasan
Rejesalat

Hovedretter
Urtestegt nakkesteg

Pestostegt kalvecuvette
Mixed salat - med dressing

Tomatsalat med oliven
Skysovs

Bagekartofler - med kryddersmør
Inkl. brød og smør

Hovedretter
Kalkun – i baconsvøb
Braiseret oksecuvette

Mixed salat – med dressing
Coleslaw

Hasselback kartofler
Whiskeysauce

Inkl. brød og smør

Hovedretter
Helstegt kalv eller oksefilet

Kalkunbryst – fyldt med soltørrede tomater 
Pasta – med flødesauce og bacon

Mixed salat – broccolisalat hvidvinsskysauce og stegte kartofler
Grilltomat

Rødvinssauce
Inkl. brød og smør 

Desserter
Brie med druer

Nøddetærte - med creme fraiche

Desserter
To slags ost – med marinerede valnødder

Brownie – med sød creme fraiche

Desserter
Nøddetærte

To slags oste – med marinerede vanødder

Ret til prisændringer forbeholdes

Ret til prisændringer forbeholdes Ret til prisændringer forbeholdes

Pris pr. person kr. 278‚-

Pris pr. person kr. 318‚- Pris pr. person kr. 378‚-

Mad i hyggelige omgivelser
og i en flot natur ...

Mørkenborg Kro – Nordfyns mest anbefalede

Selskabskort 2023

Velkommen

morkenborgkro.dk
Tlf. 64 83 10 51 · mail: olemkro@gmail.com 

Buffet

Buffet Buffet

Forslag 1

Forslag 2 Forslag 3



Forretter
Tarteletter – med høns i asparges Fisketerrin – med salat og dild-
creme Røget skinke – med asparges og pesto Lakserillette – på 

sprød salat, citron og dild

Forretter
Rejecocktail

Varmrøget laks – med rygeostcreme
Seranoskinke – med asparges og pesto

Forretter
Fisketallerken – med varmrøget laks rødtungefilet, 

rejer og rygeostcreme
Hummersuppe – med cognacflamberede krebsehaler og dild

Oksecarpaccio

Velkomstdrink
Mørkenborg special

Velkomstdrink
Mørkenborg special

Velkomstdrink
Mørkenborg special

Hovedretter
Kalvesteg stegt som vildt med hvide og brunede kartofler, surt, 

waldorfsalat, tyttebærsyltetøj og flødesauce
Urtestegt nakkefilet – med whiskeysauce dagens garniture og 

stegte kartofler
Stegt kalkun svøbt i bacon med paprikasovs,

friske grøntsager og stegte kartofler

Hovedretter
Kalvecuvette – med røget svampesauce, 

dagens garniture og stegte kartofler
Helstegt oksefilet – med syltede rødløg, 

friske grøntsager, stegte kartofler og rødvinssauce
Svampefarseret svinemørbrad – med krydderurtesauce, 

dagens garniture og ristede kartofler

Hovedretter
Kronhjort – med syltede rødløg, tyttebærsyltetøj, 

dagens garniture, timianstegte kartofler og druesuace
Kalvefilet – med cognacflamberede krebsehaler, friske grøntsager, 

ristede kartofler og hummersauce
Oksemørbread – med grilltomat, friske grøntsager, 

svampe, whiskeysauce og ristede kartofler

Desserter
Frisk frugt – med råcreme

Nøddekage – med vanilleparfait
3 slags is – med frisk frugt.

Desserter
Brownie – med vaniliepafait og coulis

Jordbærconsomme – med rørt is
Cheesecake – med kaffecreme

Desserter
Nøddekurv – med flødeis eller sorbet

Gato Marcel – med vanilliepafait og coulis
1/2 ananas – med frisk frugt og rørt i

Natmad
Aspargessuppe · Klar suppe

Biksemad · Hotdogs
Frikadeller – med kartoffelsalat

Crossianter – med 2 slags salater
Inkl. husets vine, øl, vand, kaffe m. kransekage

Samt 3 cl. Cognac el. likør

Natmad
Aspargessuppe · klar suppe

Biksemad · Hotdogs
Frikadeller – med kartoffelsalat

Crossianter – med 3 slags salater
Inkl. husets vine, øl, vand, kaffe m. kransekage

Samt 3 cl. cognac el. likør

Helaftens arrangement 1 Helaftens arrangement 2

Helaftens arrangement 3

Menuforslag 1 · Min. 10 personer Menuforslag 2 · Min. 10 personer

Menuforslag 3 · Min. 10 personer Menuforslag · Min. 20 personer

Bordreservation
Tlf. 64 83 10 51 · Mail.: olemkro@gmail.com

Bordreservation
Tlf. 64 83 10 51 · Mail.: olemkro@gmail.com

Bordreservation
Tlf. 64 83 10 51 · Mail.: olemkro@gmail.com

Pris pr. pers.

kr. 828‚-
Ret til prisændringer

forbeholdes

Pris pr. pers.

kr. 898‚-
Ret til prisændringer

forbeholdes

Pris pr. pers.

kr. 758‚-
Ret til prisændringer

forbeholdes

Porre/bacon tærte
Wraps med koldrøget laks og krydderdressing

Frikadeller
Kold kartoffelsalat

Panko paneret kylling
Pasta med fløde sauce og bacon

Hakkebøf med bløde løg i brun sauce
Mørbradbøf a la creme

Spidskålssalat med appelsin og granatæble
Pommes Rösti

Lakserillette
Marineret sild med karrysalat

½ æg med rejer og kaviar
Varmrøget laks med rygeostcreme (+ kr. 20,-)

Røget ål med røræg og purløg (+ kr. 25,-)
Hønsesalat

Tartelet med høns i asparges
Fiskefilet med remoulade og citron

Sprængt andebryst med selleri pure
Pasta med soltørret tomat og pesto

Hot wings
Mix salat med dressing

Brie med marinerede valnødder

10 elementer kr. 258,-
12 elementer kr. 298,-
14 elementer kr. 328,-

Serveres fra kl. 11.00

Børn alderen 2-12 år – halv pris
Inkl. brød og smør

Familiefrokostbuffet
Bordreservation

Tlf. 64 83 10 51 · Mail.: olemkro@gmail.com


