Café Diamanten
EN OPLEVELSE - AF DE GODE

At holde festen i Diamanten
er en oplevelse - af de gode!
Vi tilbyder et bredt udvalg fra det gode danske køkken.
Alt er lavet med kreativitet og nænsom hånd.
Du kan få indflydelse på reservering af
det perfekte lokale til din fest.
- Det er muligt at booke en aktivitet under festen.
- Mod en mérpris sørger vi for opdækning til festen.
- Du er også selv velkommen til at arrangere.
- Kontakt os vedrørende serveringsmuligheder.
- Festmaden kan også købes til ud af huset.
Det er selvfølgelig altid muligt, at komme med egne
forslag til jeres menu. Ring gerne eller kom forbi til en
snak, så finder vi løsningen til lige nøjagtig jeres fest.

Ring og hør nærmere

tlf. 30 46 43 93
Bedst mellem 16.00 og 21.00

Husets tapas
• Forskellige brød og knækbrød
• 2 slags pølser
• Oliven
• 2 slags dip - vælg mellem pesto, peberrod, aioli og hummus.
• Oste
• Agurk eller gulerodstænger

kr. 60,Prisen er pr. kuvert ved mindst 10 kuverter.
Forespørg pris ved mindre antal.

Tilkøb til tapas
• Fyldte chilifrugter................................................................................ + 10,• Sprøde nachos med ost..................................................................... + 15,• Sprød skaller med laksetatar og hytteost....................................... + 25,• A sparges svøbt i parmaskinke.......................................................... + 20,• Små kyllingenuggets........................................................................... + 20,• Blinis med laks og rejer...................................................................... + 25,• Crostini med ostecreme og rejer...................................................... + 20,• Små spyd med tomat, mozzarella og basilikum............................. + 15,• Lakseruller med avocadocreme....................................................... + 25,• Tomatsalsa........................................................................................... + 10,• Let ristet rugbrød med røget mørbrad og peberrodscreme........ + 25,• Små frikadeller eller fiskefrikadeller................................................. + 15,• Små grøntsagsgratiner....................................................................... + 10,• Carpacio med parmesan på babyspinat.......................................... + 25,• Sprøde skaller med laks/rejesalat.................................................... + 20,-

DIAMANTENS KØKKEN: 30 46 43 93 · BEDST MELLEM 16.00 OG 21.00

Husets lækre brunch
• M
 arinerede sild med karrysalat
eller skyr med frugt/müsli
• 3 slags pålæg
• Lun leverpostej med ristede svampe og bacon
• Lækker skalddyrssalat med laks og rejer
• Scrambled eggs med bacon og brunchpølser
• Brieost med druer
• Pandekager med syltetøj
• Ost i skiver med frisk frugt og grønt
• 2 slags marmelade
• Lækkert brødsortiment
• Rundstykker
• Kaffe, the og juice

kr.

159,-

Halv pris for børn under 12 år.
Prisen er pr. kuvert ved mindst 10 kuverter.
Forespørg pris ved mindre antal.

Forretter
• Husets suppe
• Carpacio med parmesan på babyspinat med flute
• Lakseroulade på sprød salatbund med flute
• Tunmousse med kuvertbrød
• Tarteletter med høns i asparges
• Honningmelon svøbt i parmaskinke
• Nachos med kylling
• Bagt laks med kuvertbrød
• Tuntærte pyntet med rejer/tomat med flute/dressing

Hovedretter
Inklusiv 2 valgfri tilbehør pr. person.

• Marineret nakkesteg
• Kyllingbryst med spinat og mozzarella
• Rosastegt oksefilet + 10,• Grillstegt lammefilet
• Oksesteg
• Barbequemarineret svinekøller
• Oksemørbrad + 20,• Bøf stroganoff
• Chili con carne

Saucer:
· Bearnaisesauce
· Brun sovs
· Rødvinssauce
Forespørg ved
andre ønsker.

• Kong Fiddes livret

DIAMANTENS KØKKEN: 30 46 43 93 · BEDST MELLEM 16.00 OG 21.00

Tilbehør til hovedretter
• Timiankartofler

• Tærter

• Kartoffelbåde

• Årstidens grønt

• Almindelige kartofler

• Baconsvøbte bønner

• Flødekartofler

• Salater

• Kartoffelmos

• Grøntsager

• Ris

Desserter
• Pandekager med frugt og sirup
• Islagkage
• Is med brownie og frugt
• Frisk frugtsalat med vaniljecreme
• Cheesecake med frisk frugt
• Hjemmelavet is
• Gateau Marcel med hindbærcreme og vaniljeis
• Makron is med karamelbrownie
• Indbagt is

2 retter kr. 179,3 retter kr. 199,4 retter kr. 219,5 retter kr. 239,Prisen er pr. kuvert ved mindst 10 kuverter.
Forespørg pris ved mindre antal.

Smørrebrød
Pr. stk. kr. 23,Sandwich
Pr. stk. kr. 40,Stjerneskud
Pr. stk. kr. 75,Pariserbøf
Pr. stk. kr. 75,-

DIAMANTENS KØKKEN: 30 46 43 93 · BEDST MELLEM 16.00 OG 21.00

Hold Jeres

g
a
d
s
l
e
s
d
ø
f
børne
i Diamanten

RMERE
Æ
N
R
Ø
H
RI NG OG

!

Diamanten
Kultur- & Idrætscentret i Fynshav
Gyden 100 . 6440 Augustenborg
Tlf.: 74 47 46 45 / 30 46 43 93
www.diamanten-fynshav.dk

