
 

Konfirmation - efterår 2021 

 

 

Konfirmationen er en særlig begivenhed for de unge mennesker - en dag, der skal fejres med 

familie, venner og god mad 😊 

 

I Sportsbyen kan I selv sammensætte den helt rigtige 3-retters menu fra kr. 245,-. Her kan I 

vælge mellem fire forretter, hovedretter og desserter: 

 

FORRET 

• Twistet rejecocktail m/avocado, dildmayo, hjemmelavet rød dressing, hjertesalat, grønne 

asparges, ørredrogn, semidried tomat, citron samt hjemmebagt foccaciabrød og rullet smør – kr. 

45,- 

• To tarteletter m/cremet kyllingefyld samt friske asparges – kr. 58,- 

• Tunmousse serveret m/rejer samt avocado, frisk grøn salat og hjemmebagt flute – kr. 65,- 

• Perlehøne terrin m/parmaskinke, frisée salat og kirsebærsirup – kr. 72,- 

 

 

HOVEDRET 

• Poussin m/salat, rødvinssauce, pommes rösti og stegte svampe – kr. 135,- 

• Svinekam stegt som vildt serveret m/waldorfsalat, bønner, agurkesalat, tyttebær, skovbærsauce 

og hvide kartofler – kr. 142,- 

• Braiseret gammeldags oksesteg serveret m/bønner, karotter, waldorfsalat, glaserede perleløg, 

tyttebær, skysauce og hvide kartofler – kr. 158,- 

• Kalvesteg stegt som vildt serveret m/ærter bonne femme, karamelliserede løg, surt, vildtsauce og 

kartoffel – kr. 162,- 

 

 



 

 

DESSERT 

• Cheesecake m/kiksebund og friske bær – kr. 60,- 

• Tiramisu (mascarpone, lady fingers og kakao) – kr. 60,- 

• Stikkelbærtærte m/marengs – kr. 60,- 

• Fed chokoladekage m/frugtcoulis – kr. 60,- 

 

Pris pr. kuvert: fra kr. 245,- ved afhentning ud af huset / kr. 270,- i Sportsbyen (min. 10 kuverter)  

cafe@holbaeksportsby.dk / 8140 0364          (Levering ud af huset er mulig mod betaling) 

 

TILKØB 

 

SNACKS til velkomst: 

• Agurk/gulerødder i stave med dip – kr. 20,- 

• Nøddeblanding – kr. 25,- 

• Kyllingeterrin m/syltede svampe – kr. 30,- 

 

NATMAD:  

• Mulligatawny (cremet indisk karrysuppe m/hønsekød og ris), hertil hjemmebagt brød – kr. 69,- 

• Biksemad med spejlæg, rødbeder – kr. 85,- 

• Æggekage med rugbrød, smør, sennep og rødbeder – kr. 85,- 
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