Felix tilbyder nemlig ogsÅ
mad til dit selskab.
Skal du bruge mad til konfirmationen, brylluppet, receptionen, fødselsdagen eller
andre anledninger kan Cafe Felix hjælpe dig. Vi laver & anretter maden på fade, så
den er klar til at blive sat på bordet - nemt & lækkert. Hvis pladsen også mangler, er
du selvfølgelig også mere end velkommen til at holde din fest i vores lokaler.
Når der bestilles bord til 15 personer & derover betragtes dette som et selskab.
Det betyder, at vi gerne vil have menuen aftalt på forhånd. Til aftenselskaberne har
vores dygtige kokke sammensat en skøn selskabsmenu, der kan ses herunder.
Skriv til os på info@cafefelix.dk hvis du ønsker at reservere bord til dit selskab, har
brug for yderligere information eller har andre ønsker til menuen. Vi tager glædeligt
imod selskaber til både brunch, frokost & middag.
For mere information kontakt os venligst på vores mail, telefon eller kom et smut
ned forbi Felix i Albertslund Centrum.
Vi glæder os til at se jer!

Vi har lækker vin
som passer til retterne

Alle retter er kun ud af huset. Hvis I ønsker at afholde et
arrangement i vores lokaler, kan det aftales nærmere.
Vin kan bestilles ud af huset!

Felix
Selskabs menukort

• Býtorvet 23, 2620 Albertslund • info@felixsteakhouse.dk • +45 43623232

Fest buffeter
Min kuvert 25 prs.

FORRET:
(1)Rejecocktail, Anrettes på fad med rejer, salat, asparges, citron, tomater, dild
& Rød dressing. Serveres med brød & smør.
(2)Hønsesalat: Anrettes på bund af salat med ananas. Pyntet med bacon,
tomat & purløg. Serveres med brød & smør.
(3)Lakseroulade: i wrap med pikant ost, rucola salat, pyntet med citron, tomat
& agurk.
HOVEDRET:
(1)Helstegt australsk oksefilet med pebersouce & garniture. Flødekartofer med
hvidløg, råstegte kartofler, Blandet salat parmesan ost og casærdressing,
(2)Marineret kyllingebryst. Råstegte kartofler med Champignon sauce,
råkostsalat med gulerødder & rosiner.
(3)Oksemørbrad med garniture, Små ovnbagte kartoffler med rosmarin,
pebersauce & tomatsalat med mozzarella.
DESSERT:
(1)Drømmekage m/frisk frugt
(2)Chokoladekage m/ frisk frugt.
(3)Osteanretning m/ frisk frugt & et udvalg af kiks.

2 retter kr. 249,3 retter kr. 299,-

Det store kolde bord

Brunchbuffet

• Karrysild med løgringe
• Marineret sild med løgringe
• Tunmousse med rejer
• 1/2 æg pyntet med kaviar
• Stegt rødspætte let med remoulade & citron
• Røget laks med dild
• Frikadeller med rødkål
• Mixed salat
• Rullepølse med løg
• K&t skinke med røræg & asparges
• Leverpostej med Champignon & bacon
• Oste anretning med kiks & vindruer
• Kold svinemørbrad med bløde løg
• Pastasalat
• Melonsalat med feta & kerner
• Roastbeef m remoulade & ristet løg
• Roastbeef med ristet løg & peberrod
• Brød & smør
• Kalkun med karrydressing & bacon

• Røræg
• Cocktailpølser
• Bacon
• Småkrydderkartofler med 		
peberfrugt
• Frikadeller
• Lun leverpostej med champignon
• Pålæg kogt skinke
• Pålæg kalkun
• Pålæg rullepølse
• Pålæg chorizopølse
• Røget laks
• Skive ost
• Brie ost
• 4 slags årstidens frugt
• Blandet salat
• Croissanter
• Pandekager
• Kage
• Græsk yoghurt med müesli

Min kuvert 25 prs.

5
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10
12

retter
retter
retter
retter
retter

kr. 139,kr. 149,kr. 169,kr. 199,kr. 209,-

Kr. 129,- pr. person

