Uldum kro
Jane Thomsen
Søndergade 19
7171 Uldum
Tlf. 75678007
Hjemmeside: www.uldum-kro.dk

Mad ud af huset 2022.
Forretter.
Oksekødsuppe med kød/melboller

Kr. 65,00

Aspargessuppe med asparges og kødboller

Kr. 65,00

Varmrøget laks på salat bund med appelsin, rødløg
og chile dressing

Kr. 80,00

Lakseroulade på salatbund med dressing

Kr.80,00

Rejecocktail med dressing

Kr. 75,00

Tun mousse med dressing og rejer

kr. 69,00

Røget hellefisk med mango salat og dressing

kr. 75,00

Tarteletter med høns i asparges 2stk.

Kr. 55,00

Stjerneskud (2 stegt, 1 kogt, 1 laks, rejer.)
Stjerneskud ( 1 stegt, 1 kogt, rejer.)

Kr. 125,00
kr. 80,00

Hønsesalat på ananasring

Kr. 62,00

Flutes og dressing hører til de fleste forretter.

Hovedretter.
Helstegt svinekam m/ sprød svær, hvide og brune kartofler, rødkål, asier, tyttebærsyltetøj, ½ æble
med gele.
Kr. 150,00
Helstegt svinekam stegt som vildt, hvide og brune kartofler, waldorfsalat, asier, tyttebærsyltetøj,
vildt sauce.
Kr.150,00
Gammeldags oksesteg, stegte grønsager, hvide kartofler, solbærsyltetøj, flødesauce.
Kr.170,00
Kalvesteg stegt som vildt, hvide og brune kartofler, waldorfsalat, bønner,

tyttebærsyltetøj, asier, vildt sauce.

Kr.170,00

Kalve culotte med stegte kartofler, salat, stegte grønsager, sauce.

Kr.175,00

Stegte mørbradbøf i champignonsauce, kartofler, salat, surt.

Kr.155,00

Skinkesnitzel med brasede kartofler whisky sauce, ærter.

Kr.155,00

Wienersnitzel med brasede kartofler, smør sauce, ærter citron
Kapers m.m.

kr. 170,00

Stegt flæsk med kartofler, persille sauce, rødbeder.

Kr. 120,00

Pariserbøf

Kr. 100,00

Kartofler, grønt, og sauce kan mixes efter ønske.

Desserter
Citronfromage eller appelsinfromage eller romfromage.

Kr. 50,00

Fløderand med vanilie is og kirsebærsauce

Kr. 50,00

Baily fromage

kr. 55,00

Hjemmelavet islagkage 2 lag med frugter

Kr. 55,00

Toblerone eller daim is med frugter

kr. 60,00

Brownic med creme fraice og frisk frugt.

Kr. 50,00

Smørrebrød.
1/1 Boller med smør

Kr. 25,00

1/1 Boller med pålæg

Kr. 35,00

Franskbrød med ost eller rullepølse

Kr. 30,00

Franskbrød med rejer

Kr. 55,00

Madpakke stykker

Kr. 15,00

Smørrebrød ( 3 stk pålæg)

Kr. 32,00

Snitter

Kr. 26,00

(2 stk pålæg)

Landgangsbrød med 3 slags pålæg

Kr. 60,00

Grove fyldte landstykker

Kr. 45,00

1 kringle 8 personer.

Kr. 60,00

1 lagkage 8 personer.

Kr. 130,00

Buffet:
Minimum 10 personer.
Marineret skinkesteg / marineret svinekam
Okse striploins
Kalve culotte
Frikadeller/ græske frikadeller
Fyldt kylling roulade
Fyldt kalkun / Kyllingbryst
Fyldte pandekager med okse eller kylling.
Mørbradgryde.
Kyllingespyd
Mini forårsruller.
2 mix salat efter årstiden
Stegte kartoffel både
Bage kartofler
Fløde kartofler
½ bagte kartofler
Små smørstegte kartofler
Kartoffelrösti
Kartoffeltårn
Kold kartoffelsalat i olie/eddike marinade
Kold kartoffelsalat i creme fraice dressing
Møllehjul.
Forslag 1.
2 x kød
1 x kartofler
2 x salat
Brød.
Kr. 165,00

Forslag 2.
3 x kød
2 x kartofler
2 x salat
Brød
kr. 220,00

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Brunch:
Hjemmebagt brød / rugbrød
Smør
Osteanretning
Marmelade
Lun leverpostej, bacon, champignon
Scrambled æg med og brunch pølser.
Røget laks med agurkecreme.
Små oksetærter.
Mini croissant med kyllingsalat.
Små pandekager med ahorn sirup
Kr. 165,00

Maden leveres i varmekasser,
som returneres i rengjort stand dagen efter.
Udbringning i Uldum kr. 60,00
Andre steder kr. 125,00.
Hvis spørgsmål er jeg at træffe på Uldum kro
daglig mellem 8.00-14.00.
På telefon 7567 8007.

