
 
 

      

 

 
Henvendelse kan ske til Superbowl på 58 500 511 - Se mere på www.superbowl.dk 

Buffet Kr. 138,- (Take away – min. 10 couverter) 

 

Vælg en af følgende buffeter, samt 1 slags kartoffel og 1 slags sauce 

Buffet 1 

Indbagt laks hertil citrondressing 

Barbequemarineret kyllingelår 

Rosastegt kalvefilet 

Sauterede grøntsager 

Blandet salat hertil 2 slags dressing 

 

Buffet 2 

Hønsesalat anrettet på ananasring m/bacon  

Lun kyllingetærte m/tomat og mozzarella ost 

Helstegt oksestriploin 

Pastasalat m/peberfrugter og rødløg 

Blandet salat hertil 2 slags dressing 

 

Buffet 3 

Røget laks anrettet på sprød salat m/røræg og asparges  

Barbequemarineret spareribs 

Indbagt svinemørbrad 

Sauterede grøntsager 

Blandet salat hertil 2 slags dressing 

 

Saucevalg:      

Whiskeysauce, Bearnaisesauce, Skysauce, Madeirasauce, Portvinssauce, Rødvinssauce, Svampesauce, 

Flødesauce. 

 

Kartoffelvalg:  

Flødekartofler, Smørristede kartofler, Rösti, Marinerede kartofler, Kartoffelsalat, Råstegte kartofler, 

Bagekartofler 

 

Tilkøb: 

 Ønskes spændende brødsortiment m/flere varianter + smør kr. 20,-/person 

 Ønskes en ekstra kartoffel, eller en ekstra sauce kr. 15,-/person 

 Ønskes dessert kan vi anbefale chokoladetrøffelkage m/jordbærskum kr. 30,-/person 

Mixes buffeter på tværs af hinanden, spørg gerne for ændringspris 

 



 
 

      

 

 Henvendelse kan ske til Superbowl på 58 500 511 - Se mere på www.superbowl.dk 

Buffet Kr. 158,- (Take away – min. 10 couverter) 

Vælg en af følgende buffeter, samt 1 slags kartoffel og 1 slags sauce 

Buffet 4 
Marinerede rejer på sprød salat  

Helstegt kalkunbryst m/bacon 
Helstegt oksestriploin 

Pastasalat m/peberfrugt og rødløg 
Blandet salat hertil 2 slags dressing 

 

Buffet 5 
Røget lakserose m/purløgscreme  

Farseret svinekam 
Helstegt kalvefilet 

Broccolisalat m/bacon 

Grøntsagstærter m/årstidens grøntsager 
Blandet salat hertil slags dressing 

 
Buffet 6 

Stegt kyllingebryst anrettet på salat m/asparges, tomat og ananas hertil karrydressing 
Orangemarineret svinekam 

Helstegt kalvefilet 

Broccolisalat m/bacon 
Sauterede grøntsager 

Blandet salat hertil 2 slags dressing 
 

Saucevalg:      

Whiskeysauce, Bearnaisesauce, Skysauce, Madeirasauce, Portvinssauce, Rødvinssauce, Svampesauce, 
Flødesauce. 

 
Kartoffelvalg:  

Flødekartofler, Smørristede kartofler, Rösti, Marinerede kartofler, Kartoffelsalat, Råstegte kartofler, 

Bagekartofler 
 

Tilkøb: 

 Ønskes spændende brødsortiment m/flere varianter + smør kr. 20,-/person 

 Ønskes en ekstra kartoffel, eller en ekstra sauce kr. 15,-/person 

 Ønskes dessert kan vi anbefale chokoladetrøffelkage m/jordbærskum kr. 30,-/person 

Mixes buffeter på tværs af hinanden, spørg gerne for ændringspris 

 



 
 

      

 

 Henvendelse kan ske til Superbowl på 58 500 511 - Se mere på www.superbowl.dk 

Buffet Kr. 185,- (Take away – min. 10 couverter) 

Vælg en af følgende buffeter samt 1 slags kartoffel og 1 slags sauce 

Buffet 7 

Varmrøget laks anrettet på sprød salat med dildcreme 

Helstegt kalvefilet 

Barbequemarineret spareeribs 

Tomatsalat med mozarella 

Sauterede grøntsager 

Pastasalat med peberfrugt og rødløg 

Salat med soltørrede tomater, oliven, salattern m.m. 

 

Buffet 8 

Birkesbagt laks anrettet på salater, hertil sauce tartar 

Fyldt unghanebryst m/soltørrede tomater og svampe 

Helstegt oksefilet 

Tzatziki 

Melonsalat m/ristede bacontern 

Sauterede grøntsager 

Blandet salat med 2 slags dressing 

 

Buffet 9 

Sukkersaltet hellefisk anrettet på sprød salat hertil grape vinaigrette 

Timianstegt kalvefilet 

Barbequemarineret kyllingebryst 

Broccolisalat med bacon 

Pastasalat med peberfrugt og rødløg 

Tomatsalat med frisk mozzarella 

Luksussalat med balsamico og friske bær    

 

SAUCEUDVALG:      

Whiskeysauce, Bearnaisesauce, Skysauce, Madeirasauce, Portvinssauce,  

Rødvinssauce, Svampesauce, Flødesauce. 

 

KARTOFFELUDVALG:  

Flødekartofler, Smørristede kartofler, Rösti, Marinerede kartofler,  

Kartoffelsalat, Råstegte kartofler, Bagekartofler 

Tilkøb: 

 Ønskes spændende brødsortiment m/flere varianter + smør kr. 20,-/person 

 Ønskes en ekstra kartoffel, eller en ekstra sauce kr. 15,-/person 

 Ønskes dessert kan vi anbefale chokoladetrøffelkage m/jordbærskum kr. 30,-/person 

Mixes buffeter på tværs af hinanden, spørg gerne for ændringspris 

 

 

 



 
 

      

 

 Henvendelse kan ske til Superbowl på 58 500 511 - Se mere på www.superbowl.dk 

Buffet Kr. 198,- (Take away – min. 10 couverter) 

Vælg en af følgende buffeter, samt 1 slags kartoffel og 1 slags sauce 

Buffet 10 
Tunmousse m/rejer og asparges  

Helstegt kalvefilet 
Indbagt svinemørbrad 

Barbequemarineret kyllingebryst 
Broccolisalat m/bacon 

Sauterede grøntsager 

Blandet salat hertil 2 slags dressing 
 

Buffet 11 
Seranoskinke m/melon anrettet på sprød salat  

Helstegt oksestriploin 

Rødvinsmarineret kyllingebryst 
Provencekrydret svinemørbrad stegt i baconsvøb 

Tomatsalat m/mozzarella 
Pastasalat m/peberfrugter og rødløg 

Broccolisalat m/bacon 
Luksussalat m/balsamico 

 

Buffet 12 
Lakseterrin anrettet på salat pyntet m/asparges og krebs, hertil sauce verte 

Kyllingebryst marineret i stjerneanis, rødvin og provence 
Timianstegt kalvefilet  

Røget ribben  

Tzatziki 
Tomatsalat m/mozzarella 

Broccolisalat m/bacon 
Sauterede grøntsager 

Blandet salat hertil 2 slags dressing 

 
Saucevalg:      

Whiskeysauce, Bearnaisesauce, Skysauce, Madeirasauce, Portvinssauce, Rødvinssauce, Svampesauce, 
Flødesauce. 

 
Kartoffelvalg:  

Flødekartofler, Smørristede kartofler, Rösti, Marinerede kartofler, Kartoffelsalat, Råstegte kartofler, 

Bagekartofler 
 

Tilkøb: 

 Ønskes spændende brødsortiment m/flere varianter + smør kr. 20,-/person 

 Ønskes en ekstra kartoffel, eller en ekstra sauce kr. 15,-/person 

 Ønskes dessert kan vi anbefale chokoladetrøffelkage m/jordbærskum kr. 30,-/person 

Mixes buffeter på tværs af hinanden, spørg gerne for ændringspris 

 



 
 

      

 

 Henvendelse kan ske til Superbowl på 58 500 511 - Se mere på www.superbowl.dk 

Forretter (Take away – min. 10 couverter) 

Alle forretter er anrettet på fade  

 Ønskes flûtes til forret kr. 10,-/person 

 

Vælg 1 af følgende 

 

Rejeanretning 

på sprød salat m/asparges, citron, caviar samt dressing  

 

Tunmousse 

m/rejer, asparges, citron samt dressing  

 

Indbagt laks 

m/sauce tartar 

 

Tarteletter 

Med høns i asparges – 3 stk. pr. person 

 

Lakserose 

m/purløgscreme samt brød 

 



 
 

      

 

 Henvendelse kan ske til Superbowl på 58 500 511 - Se mere på www.superbowl.dk 

Hovedret (Take away – min. 10 couverter) 

Vælg 1 af følgende 

 

Kalvesteg stegt som vildt 

Kalvefilet, waldorfsalat, tyttebær, agurksalat, smørristede kartofler, 2 slags friske grøntsager samt vildtsauce 

 

Rosastegt kalvefilet 

Kalvefilet, sauterede grøntsager, smørristede kartofler samt rødvinssauce  

 

Helstegt oksestriploin 

Oksestriploin, sauterede grøntsager, porreetimbale, smørristede kartofler samt sauce bordelaise 

 

Gammeldags oksesteg 

Oksetyksteg, glaserede perleløg, kogte gulerødder, tomater m/flødepeberrod, hvide kartofler samt kraftig 

oksestegssauce 

 

Fyldt svinemørbrad 

Svinemørbrad med svampe, råstegte kartofler, sauterede grøntsager, bagte tomater, bønner i baconsvøb samt 

svampesauce 



 
 

      

 

 Henvendelse kan ske til Superbowl på 58 500 511 - Se mere på www.superbowl.dk 

Desserter (Take away – min. 10 couverter) 

Vælg 1 af følgende: 
 

Frugttærtestænger 
m/flødeskum og creme fraiche    Pr. couvert kr. 59,- 

 
Nøddekurv (anrettes på stedet) 

m/is og frugt     Pr. couvert kr. 55,- 

 
Bailey fromagelagkage 

m/knust nougat og frugt    Pr. couvert kr. 55,- 
 

Fragilité roulade 

Med is, frugt og jordbærskum    Pr. couvert kr. 59,- 

Chokolade trøffelkage (portioneret) 
m/jordbærskum og frisk frugt    Pr. couvert kr. 55,- 

 



 
 

      

 

 Henvendelse kan ske til Superbowl på 58 500 511 - Se mere på www.superbowl.dk 

Natmad (Take away – min. 10 couverter) 

Indhent special tilbud på 

 Pølsebord 

 Ostebord 

 Frikadeller og kold kartoffelsalat alternativ pastasalat 

 Suppe 

 Tarteletter m/høns i asparges 
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