Den klassiske menu
Velkomstdrink:
Kirr
Forret:
Tarteletter
Sprøde butterdejs skaller med hønsekød i cremet
asparges sauce
Hovedret:
Kalvesteg stegt som vildt
Langtidsstegt Kalveculotte serveret med brune og hvide kartofler, tyttebærsyltetøj,
Waldorff salat, agurkesalat og vildtsauce
Dessert:
Kryb i ly Islagkage
2 lags islagkage anrettet med lun chokoladesauce
Og pisket fløde
420,- pr person
Børn under 12 år halv pris på menuen
Tilkøb
Vin ad libitum under maden - Husets vine, øl og vand
275,Kaffe og kransekage kan tilkøbes for en merpris på
60,-

Natmad kan tilkøbes fra 65,- pr. person

Priser er gældende ved min. 20 personer
Tillæg v. mindre end 20 personer:
10 – 14 personer 40,- pr. person.
15 – 19 personer 20,- pr. person

Den moderne menu
Velkomstdrink:
Kirr Royale
Forret:
Kylling Ballotine
Anrettet med trøffelmayo, rød mezuna
og syltede asparges.
Hovedret:
Langtidsstegt oksemørbrad
på bund af brunet blomkåls pure, årstidens grønt,
Pommes Anna og Portvins glace
Dessert:
Kraftig Chokoladekage
Serveret med passions sorbet
og krystalliseret chokolade
470,- pr person
Børn under 12 år halv pris på menuen
Tilkøb
Vin ad libitum under maden - Husets vine, øl og vand
275,Kaffe og kransekage kan tilkøbes for en merpris på
60,-

Natmad kan tilkøbes fra 65,- pr. person

Priser er gældende ved min. 20 personer
Tillæg v. mindre end 20 personer:
10 – 14 personer 40,- pr. person
15 – 19 personer 20,- pr. person

Den traditionelle menu
Velkomstdrink:
Moscato d’Asti
Forret:
Varmrøget laks
Hjemmerøget laks serveret med Fynsk Rygeostcreme
og sukker saltede agurker
Hovedret:
Langtidsstegt oksefilet
på bund af hvidløgs creme, årstidens grønt,
ovnbagte petit kartofler og rødvinssauce
Dessert:
Gateau Marcell
Anrettet med æble sorbet og skovbær kompot
450,- pr person
Børn under 12 år halv pris på menuen

Tilkøb
Vin ad libitum under maden - Husets vine, øl og vand
275,Kaffe og kransekage kan tilkøbes for en merpris på
60,-

Natmad kan tilkøbes fra 65,- pr. person

Priser er gældende ved min. 20 personer
Tillæg v. mindre end 20 personer:
10 – 14 personer 40,- pr. person
15 – 19 personer 20,- pr. person

Kryb i ly Buffet
Velkomstdrink:
Kirr
Forret:
Tallerken Serveret
Hjemmerøget laks i skøn forening med rygeostcreme
og sukker saltet agurker
Hovedret:
Som buffet
Langtidsstegt Kalveculotte
Skindstegt Kylling Supreme bryst
Pommes Macaire
Ovnbagte petit kartofler
Rødvinssauce
Estragon flødesauce
2 lækre salater
Dessert:
Som buffet
Panna cotta med sprød twill
Gateau Marcell med Krystalliseret Chokolade
Æble tærte med sød creme fraiche
450,- pr person
Børn under 12 år halv pris på menuen
Tilkøb
Vin ad libitum under maden - Husets vine, øl og vand
275,Kaffe og kransekage kan tilkøbes for en merpris på

60,Natmad kan tilkøbes fra 65,- pr. person

Priser er gældende ved min. 20 personer
Tillæg v. mindre end 20 personer:
10 – 14 personer 40,- pr. person / 15 – 19 personer 20,- pr. person

Let stående buffet
Skal du afholde et arrangement hvor maden skal kunne nydes ståendende,
så anbefaler vi her på Kryb I Ly Kro denne lækre buffet hvor alle retterne er stilfuldt anrettet.

Buffeten kan indeholde:

Røget lakserose m. pisket cremefraiche og kaviar
Lufttørret skinke m. hvidvins mayonnaise og syltede rødløg
Rejer og blomkål i skøn forening med purløgs dressing
Marineret mozzarella kugler og tomat på spyd

Unika’s Gammel Knas m. hjemmelavet kompot
Lakrids panna cotta m. hindbær gel og knas

275,-

Prisen er pr. kuvert ved min. 20 personer
Børn under 12 år halv pris på maden

Tillæg v. mindre end 20 personer:
10 – 14 personer 40,- pr. person
15 – 19 personer 20,- pr. person

Mindehøjtidelighed
Skal I afholde mindehøjtidelighed tilbyder vi her på Kryb I Ly Kro en stille og rolig atmosfære, samt et
professionelt team som vil tage sig godt af jer og hjælpe jer i denne svære tid.

Vi kan tilbyde:
Hjemmebagte småkager

25,-

½ bolle m. pålæg

25,-

Lun herregårdskringle

40,-

Flødeskumslagkage

55,-

3 x snitter (uspecificeret)

100,-

Det lille pølsebord (3 slags pålæg)

125,-

Slagterens pølsebord (5 slags pålæg)

165,-

Det store pølse-/ostebord 5 x pålæg/3 x oste)

185,-

Kaffe/te

35,-

Vi tilbyder også pakkeløsninger:
Det store kagebord:
½ bolle m pålæg, hjemmebagte småkager. Lun herregårdskringle og flødeskumslagkage
130,Det lille pølsebord, hjemmebagte småkager og flødeskumslagkage
175,Det store pølse-/ostebord, hjemmebagte småkager og flødeskumslagkage
245,-

Prisen er pr. kuvert ved min. 20 personer

Natmad
I forbindelse med jeres arrangement/selskab, kan natmad være den perfekte afslutning
på en god og hyggelig dag.

Vi kan tilbyde:

Pølse/ Oste bord
Et lækkert udvalg af slagterens pølse, lun leverpostej, oste og tilbehør
Brød og smør
135,-

Aspargessuppe
med kødboller og asparges
brød og smør
95,-

Byg selv hotdogs
med agurkesalat, ristet løg, rå løg, sennep, ketchup og remoulade
røde pølser og hotdogbrød
105,-

Croissant m. fyld
Hønsesalat, skinkesalat, rejesalat og pynt
125,-

2 x ½ bolle
m. smør og pålæg
65,-

