
   FACEBOOK

BRUNCH!

Hvis du har allegier, så tag fat i vores dejlige personale og køkkenet vil tage en snak med dig og sørge for dine ønsker!

Se meget mere på: madindustrien.dk

ELLER FØLG OS OG BLIV FRISTET PÅ 

Står du/I og har et bryllup, en barnedåb, en fødselsdag, en konfirmation, et jubilæum,
reception eller en anden festlig anledning på ”tegnebrættet”?

Så vil Madindustrien med glæde kunne byde jer velkommen i vores fantastiske lokaler,
i det gamle Vejle Bryghus, og danne rammerne om en fantastisk fest for dit/Jeres selskab.

Vores selskabsbrunch består af forskellige lækre retter, som vi serverer i 2 etaper
for at holde maden frisk og lækker, så længe som muligt.
Brunchselskab kan afholdes fra kl. 10:00 til 15:00.

PRISEN!
Kun 245 DKK pr. kuvert.

     KLASSISK!   

PRISEN!
Kun 295 DKK pr. kuvert.

     OVERDÅDIG!   
”Under hele brunchen vil der blive serveret friskbagt 
ciabattabrød, rugbrød, smør, juice og kaffe.”

”Under hele brunchen vil der blive serveret friskbagt 
ciabattabrød, rugbrød, smør, juice og kaffe.”

ETAPE 1
 » Græsk yoghurt m/ passionscoulis.
 » Ristet ciabattabrød med røget laks og dild.
 » Marinerede rejer med pesto og oliven.
 » Spansk tortilla med chorizo og kartofler.

ETAPE 2
 » Paté med svampe og ristet panchetta.
 » 3 forskellige Arla Unika oste.
 » Chokoladebrownie med hvid chokoladecreme.
 » Frisk frugt med vaniljecremé.

ETAPE 1
 » Skyr med hjemmelavet müsli.
 » Scrambled æg.
 » Sprød bacon og ristede pølser.
 » Koldrøget laks med dildcreme.

ETAPE 2
 » Lun leverpostej med ristede svampe.
 » 2 slags italiensk salami.
 » 3 lækre forskellige oste (Brie, Skæreost, Blå ost).
 » Hjemmelavet hindbær- og jordbær syltetøj.
 » Lune croissanter med chokolade.
 » Skåret, frisk frugt.

SKRUB AF MAD / NATMAD
min. 20 personer.
Tillæg +100 DKK pr. kuvert.

Hjemmelavet ingefær shots: +20 DKK pr. kuvert.
Økologiske bobler:   +250 DKK pr. flaske.
Hjemmelavet lemonade:  +85 DKK pr. kande.

     TILKØB!   
”Når der skal lidt ekstra på bordet...”




