Dansk smörrebröd söm var du i Danmark

DANSK SMÖRREBRÖD
DANSKE HÅNDMADDER
DANSKE PLATTER
SMÖRGÅSTÅRTA
LANDGÅNG
SNITTER - PINMADDER
CATERING
Butik Öppet

Kundtjenst

Tisdag - Lördag
07.00 - 13.00

TELEFON 0418 145 45
Mandag - Lördag
07.00 - 13.00
Avhämtning
av förbeställningar
efter överenskommelse

Leverans
efter överenskommelse

Eriksgatan 156 - 261 40 - landskrona
e post : mat@mat-templet.se

DANSK SMÖRREBRÖD
Beställning minst 1 dag innan

22. Rostbiff på ryggbiff 75:-

1. Löksill 45:-

13. Grillad kycklingfile 65:-

Rå lök & kapris,dill

Currymajo - Bacon,tomat

2. Kryddsill 55:-

14. Danske frikadeller 65:-

Rå lök & kapris,dill

Potatissallad, inl.gurka

3. Potatis Med Löksill 45:-

15. Danske frikadeller 65:-

Crcme fraîche rödlök,dill

Rödkål /inl.gurka

4. Currysill 60:-

16. Danske frikadeller 65:-

Rå lök & kapris,dill

Remoulade/rödkål

vändstekt ägg, mjuka lök

5. Inlagd Stekt Sill 45:-

17. Leverpastej sky och salt kött 85:-

med Champingjoner ala
chreme stekt lök ,inlagd gurka

Rödlök

6. Ägg - Sill 45:Dill

7. Ägg - Räkor 55:Majonnäs,Kaviar citron,dill

8. Fiskfile 55:Remoulade och citron,dill,tomat

9 .Fiskfile räkor och kaviar 70:Citron,dill tomat

10. Räkor på Räkor 90:Ägg majonnäs, citron,kaviar,dill

11. Lax Kallrökt 80:pepperrotkrem eller äggröra

12. Gravad Lax 80:Dansk Hovmetersås

Dylägens Natmad

18. Leverpastej 65:Rödbeder/asiegurka/bacon

19. Nybakat Leverpastej 65:champinjon/bacon

20 .Nystekt
Dansk Ribbenstek 75:Hanskåret med Rödkål och inlagd gurka

21 .Dansk Äppelfläsk 75:Stek lök och äpple

Remoulade rostad lök

23. Rostbiff på ryggbiff 75:vändstekt ägg, mjuka lök

24. Dansk Hakkebiff 200h 75:Stekt lök & inlagd gurka

25. Dansk Hakkebiff 200h 75:26. Helstekt Fläskfile 75:-

27. Råbiff - biff tartar 115:med rå lök,kapris,rödbeter,. pepparrot,
äggula.saltgurka

28. Dansk Stärk ost 60:med sky

29. Brie ost 50:solbärsylt vindruvor

HÅNDMADDER
Vi har inte allt varje dag, men det mesta.
25:- pr.st
1. Löksill - Rå lök & kapris
2. Kryddsill - Rå lök & kapris
3. Löksill - Potatis
4. Gubbröra med sill
5. Ägg - Sill
6. Ägg - bacon
7. Leverpastej - Sky/bacon
8. Fläskrullad - Sky och rå lök
9. Fläskrullad - Pepparrotsallad
10. Danske frikadeller - Potatissallad
11. Danske frikadeller - Rödkål/inl.gurka
12. Danske frikadeller - Remoulade/rödkål
13. Dansk äggakaka
14. Salami - Remoulade/rödkål
15. Salami - Sky och rålök
16. Winerpölse - Potatissallad
17. Dansk Fläskstek - Rödkål/inl.gurka
18. Ägg och tomat - Majonäs - gräslök
19. Tomat - Majonäs - rå lök eller stekte
20. Tomat - Majonäs - rå lök - bacon
21. Potatis - Majonäs - rå lök eller stekte
22. Tunfisksallad
23. Skinka sallad - rå lök
24. Äggsallad - Bacon
25. Krabbsallad - Kaviar

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Fiskfilè - remoulade och citron
Grillad Kyckling
HönsSallad
Helstekt fläskfile Kotlettrad beanaisesås /lökring
Stektsidfläsk
Skinka legymsallad
Köttfarslimpa - gräslök´´
Grydstek av Fransyska
Mellamlaget Danak ost
Mild ost skivad
Brie Ost

30:- pr.st
38.
39.
40.
41.
42.

Ägg - Räkor
Äggsallad - Räkor
Äggsallad - Lax
Äggsallad - wasabi - Räkor
Inlagd stekt sill - Rå lök

1 st. 25:3. st. 70:Matallergi ? Notera Här

LANDGÅNG

Beställning minst 2 dag innan

Luxus Landgång Nr.1
Kallrökt lax med pepparrotsallad
Fiskfile med remoulade,citron,dill
Rostbiff med remoulade och
Hemgjord salt gurka,stekta lök
Brie ost, vindruvor, paprika

135:-

Luxus Landgång Nr.2
Ägg,Räkor, Kallrökt Lax
Fiskfile m/räkor och caviar
Helstekt Fläskfile champinjon
a la crema
Brie ost,vindruvor, paprika

165:-

En stor stark - landgång

med extra mycke pålägg
och måske en lille

1:En stor stark

Landgång Nr.1
Ägg med sill
Pers Hemgjord leverpastej med sky
Kassler med legymsallad
Brie Ost, vindruvor, paprika

93:-

Landgång Nr.2

Ägg och räkor - caviar
Dansk fiskfile med remoulade
Rostbiff med remoulade och
Hemgjord inlagd gurka,stekta lök

Ägg med ansjovis
Skinksallad med rödlök
Dansk Ribenstek med Hemgjord i
nlagd gurka och rödkål
Brie Ost, vindruvor, paprika

130:-

104:-

Landgång Nr.3
2:En stor stark
Ägg och Krydsill
Dansk fiskfile med räkor kaviar
Dansk Fläskstek med rödkål inl gurka

130:-

Äggsallad med räkor
Dansk Fläskstek med Hemgjord
inlagd gurka och rödkål
Salami med remoulade,
och rostad lök
Brie Ost, vindruvor,paprika

117:-

3:En stor stark

Landgång Nr.4

Kallrökt Lax med pepparrotssallad
Dansk fiskfile med räkor och kaviar
Brie ost med dadler

Äggsallad med caviar
Fläskrulade med rödlök och sky
Rostbiff med remoulade,
och rostad lök,salt gurka
Brie Ost,vindruvor, paprika

130:-

125:-

SMÖRGÅSTÅRTA

Beställning minst 2 dag innan

Fisk

smörgåstårta fyllning

efter din smak ???
Äggsallad med liten smak av curry
Tomat makrillsallad
Tonfisksallad med purlök
Laxsallad med smak av pepparrot
Krabbröra
Torskröra
Torskromröra
gubbröra

4. personer 340:8. personer 595:10. personer 695:12. personer 780:-

Kött

smörgåstårta fyllning

efter din smak ???
Kokt skinka med Årstidernas frukt
Kassler med keso och Årstidernas frukt
Skinksallad med rödlök
Hemmagjord leverpastej
Med indlagd gurka, eller svamp och bacon
Rostbiffsallad med pepparrot
Kyckling med bacon/curry,eller
sparris,ananas smak
Rimmad Oxbringa med pepparrot
Kycklinglever pate med svamp
Fruktsallad a la mimosasallad
Waldorfsallad med kokt kött
Kebab kött med stärk sås vitlök,chili

PLATTE
Beställning minst 2 dag innan - minimum 2 personer
I Danmark har vi nog med många
andra länder ögon,
en underlig kulinariska traditioner.
De flesta danskar älskar denna
att äta,en PLATTE
som kan varieras på alla sät.
Vi kan också kalla det
kalla bordet
med varma rätter.

Nr.1 klassisk Köbenhavner

Nr.3

Sill/lök & kapris
Rödspätta filé remoulad & citron
Hemmagjorda Danske frikadeller
inlagd gurka och potatissalad
Dansk fläskstek hemmagjord
inlagd gurka och rödkål
Brie Ost vindruvor/ paprika

Ägg och Räkor/kaviar
Gravad Lax med hovmästaresås
Kryddsill rölök kapris
Dansk fiskfilé med remoulad
Danske fläskstek hemmagjord
rödkål inlagd gurka
Julskinka, prinskorv
och brunkål
Fransk brie med druvor

150: Nr.2 klassisk Köbenhavner

Alla platter er ink: Bröd och smör.
Plattorne kan ändras tiil Buffe,
dock till minst 10. personer
och med en ökning pr 15:- pr.
Person Bestälning.

Sill/lök & kapris
Rödspätta filé remoulad & citron
Hemmagjorda Danske frikadeller
inlagd gurka och potatissalad
Hönssallad sparris
Dansk fläskstek hemmagjord
inlagd gurka och rödkll
Leverpastej Bacon Champinjoner
Brie Ost vindruvor/ paprika

210: -

225: -

Nr.4
Ägg och Räkor med kaviar
Varmrökt Lax med sås Verte
Fläskfilé med champions a la crcme
Gammaldags anka bröst
Dansk hönssallad med ananas
Danske frikadeller med inlagd gurka
Fransk brie med druvor

245:-

PLATTE

Beställning minst 2 dag innan - minimum 2 personer

Nr.5

Nr.7

Skagenröra med kaviar
Kallrökt lax med ägg röra
Dansk fiskfilé med räkor/ kaviar
Frikadeller inlagd gurka potatissallad
Gammaldags anka bröst
Rostbiff på ryggbiff med remoulad
och frityrstekta lök ringe
Brie ost med glaserad med dadlar

Curry sill med lök och kapris
Rökt lax med sparris och dill
Dampat och stekt Fiskfilé
Gammaldags anka bröst
Fläskfilé med champions a la crcme
Rostbiff på ryggbiff med mjuk lök
Gorgonzola ost
Med rödlök och äggula

245: -

280: -

Nr.6

Vår Barn platte

Stekt strömming med rölök
Fiskfilé med räkor och kaviar
Varmrökt lax med sås Verte
Gammaldags anka bröst
Hemmagjort leverpastej
med bacon/champinjoner
Dansk fläskstek/hemmagjort
inlagd gurka/rödkål
3. sorters Ost/vindruvor/ kex

1 Röd Dansk pölse
med senap och ketchup
Hemmagjorda Danske frikadeller
inlagd gurka / potatissalad
Dansk Fiskfile med remoulade och citron
Kycklingklubba med gurka och tomat
frukt och godis

260: -

120:-

SNITTER - PINMADDER
Beställning minst 2 dag innan - minimum 20 st

Från 35:Ägg - Räkor
Ägg - Sill
Löksill - potatis
Stekt sill - rödlök
Tonfiskröra - rödlök
Ägg/räkor/crabsticks röra

Skinka sallad - rödlök
Höns sallad - ananas och sparris
Höns sallad - bacon
Räksallad - sparris
Äggsallad - Bacon
Äggsallad - Räkor
Äggsallad Wasabi - räkor

Lax - kallrökt eller gravad
Handpillade räkor - majo/creme fraiche

Ägg och Tomat - majonäs
Tomat - majonäs rödlök eller stekte

Skinka - legymsallad
Kassler - legymsallad
Fläskrullad - sky och rödlök
Fläskrullad - pepparrot sallad
Danske frikadeller - rödkål gurka
Danske frikadeller - potatissallad
Leverpastej - champinjon/bacon
Leverpastej - sky och salt kött
Salami - remoulad rostad lök
Salami - sky och rödlök
Dansk fläskstek - rödkål -gurka
kotlettrad med lökringar/bearnaisesås

Potatis - majonäs rödlök eller stekte
Kyckling - pepparrot sallad
Kyckling - currymajonnäs Bacon
Rostbiff - remoulade rostad lök
på Ryggbiff

CATERING
Severing

Förrätter
Klassisk räkcocktail 115:Färsk rökt lax, fylld med en kräm
av hackade räkor, pepparrot,
stenbitsrom
gräddfil, vattenkrasse
Dagspris
Fisk Pocherad bergtunga
med purjolök/sötmandel
vitvinssås och potatis duchesse Dagspris
Hälleflundra
med hollandaisesås
eller med pepparrot och smörsås Dagspris
Desserter
Omelette surprise /Glace au four 95:en festlig dessert.
med glass, och frukt
täcks med marängsmet
Hallon - choklad - jordgubb 55:mousse med maränggrädde
Dansk Islagkage - Glasstårta 70:-

a libitum + 35:- (påfyllning)

Kött
160:
Helstekt Marinerad kotlettrad
med pom rissole potatis
och råstekte grönsager
barbecuesås

140:Danska fläskesteg (Ribenstek)
med potatis och socker potatis
bagte äbler och hemmagjord
rödkål och inlagd gurka - sky sås

295:Oksestriploin rosastekt
bräserad haricot verts, morötter,
och frityrstekte champinjoner .
råstekt potatis och bearnaisesås

140:Danska fläskesteg (kotlettrad)
med potatis och socker potatis
bagte äbler och hemmagjord
rödkål och inlagd gurka - sky sås

215:Vildsvin med rostade rotfrukter,
pom rissole potatis
broccoli sallad med pinjenötter,
gröna tomater och
vild sås, med timjan

140:Danska fläskesteg (karre med svål)
med potatis och socker potatis
bagte äbler och hemmagjord
rödkål och inlagd gurka - sky sås

Praktisk information
Var vänlig och beställa i god tid
Ändringar av evenemanget måste meddelas
senast 8 arbetsdagar före leverans.
Vi rekommenderar leverans minst
en timme före händelsens start när
vi reserverar ½ timmars leveransmarginal.

Minsta beställning 12 pr. personer

