
www.saltogpeber.dk – ring til os, så kommer vi til dig



Her starter  
festen ...

Det startede med en tanke … eller 
måske snarere en følelse af, at der 
manglede noget. 
Nu har det aldrig været nemmere. 
Hos Salt & Peber laver vi lækker mad 
og leverer den hos dig. Enten til den 
uformelle aften med vennerne eller til 
den helt store fest. 
Salt & Peber vil altid være på bor
det, for det kan ganske enkelt ikke 
betale sig at gøre det selv.

Vi gør os umage
I vores branche kan tingene nemlig 
ikke gøres om dagen efter. Det skal 
lykkes første gang.

Vi huskes for 
den gode smag
Gode råvarer er vigtige for os, men 
nænsom tilberedning er mindst lige 
så betydningsfuld. 
Hos Salt & Peber har vi håndplukket 
vores personale, så vi altid er en stab 
af mennesker, der brænder for det 
gode og veltilberedte måltid.
På de følgende sider finder du  
vores udvalg af menuer. Vi håber 
du finder noget der falder i din 
smag. Har du specielle ønsker, 
opfylder vi naturligvis også dem.

Salt & Peber

Tlf. 70 10 14 16

Klassisk menu
Forret
•	Lufttørret	skinke	med	melon,	salat	og	baguette.
•	Tunmousse	serveret	med	æg,	tomat,	citron,	asparges,	dressing	og	baguette.
•	Butterdejsskal	med	hjemmelavet	høns	i	asparges.
•	Hjemmelavet	hønsesalat	med	bacon	på	ananasskive	og	baguette.

Hovedret
•	Gammeldags	oksesteg	mør	og	lækker.
 Hertil brune og hvide kartofler, surt, grønne bønner, chips og flødesauce.
•	Glaseret	letrøget	skinke.
 Hertil flødebagte kartofler, årstidens grøntsagssauté, sæsonens blandet salat, 
 coleslaw, hvidløgsdressing og baguette.
•	Svinekam	stegt	som	vildt.
 Hertil brune og hvide kartofler, waldorfsalat, sødt og surt, chips og vildtsauce.

Ønsker du at ændre i tilbehøret skal dette nævnes ved bestillingen.

Dessert
•	Romfromage	med	kirsebærsauce.
•	Jordbærtrifli	med	vanillecreme	og	makroner.	I	portionsglas.
•	Citronfromage	med	flødeskum	og	frugtpynt.

Natmad
•	Grøntsagstærte	med	blandet	salat	og	dressing.	
•	Asparges	suppe	med	kødboller	og	baguette.
•	3	stk.	frikadeller	med	kartoffelsalat.

Side 3

Hos Salt & Peber laver vi lækker 
mad, både til den uformelle 
middag med vennerne og til den 
uforglemmelige fest og leverer hos dig.

Det har aldrig været nemmere
at få maden udefra

2 retter... 135,-

3 retter...145,-
4 retter... 155,-

Min. 10 kuverter

Min. 10 kuverter

Min. 10 kuverter
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Excellente menuLuxus menu
Forret
•	Kold	dampet	laksefilet	med	skalrejer,	asparges,	citron,	tomat,	dressing	og	baguette.
•	Røget	laks	med	peberrodscreme	på	sprød	salat	med	baguette.
•	Kold	stegt	kyllingefilet	i	skiver,	marineret	i	persillepesto,	anrettet	på	bund	af	salat,	
 solsikkekerner og bacon. Hertil baguette.

Hovedret
•	Kalvesteg	stegt	som	vildt.
 Hertil brune og hvide kartofler, waldorfsalat, surt og sødt, chips og vildtsauce.
•	Kalvecuvette	marineret	og	rosastegt.
 Hertil flødekartofler, årstidens grøntsagssauté, sæsonens blandet salat, 
 coleslaw, hvidløgsdressing og baguette.
•	Mør	oksefilet	rosastegt.
 Hertil kartoffel rissoles. sauté af rodfrugter, grønne bønner og urtesauce.

Ønsker du at ændre i tilbehøret skal dette nævnes ved bestillingen.

Dessert
•		Brownie	med	nødder	anrettet	 

med	jordbær	i	puré	og	creme	fraiche. 
•		Salt	&	Pebers	isdessert	med	marineret	frugt.
•	Jordbærtrifli	med	vanillecreme	og	makroner.	I	portionsglas.
•	Vanillefromage	med	jordbærsauce

Natmad
•	Italiensk	grøntsagssuppe	med	pasta	og	baguette.
•	Kartoffel-porresuppe	med	bacon	og	baguette.
•	3	frikadeller	med	hjemmelavet	kartoffelsalat.

Forret
•	Varmrøget	laksestykke	på	sprøde	salater	med	marineret	fennikel,	pynt,	
 orange/honning dressing og baguette.
•	Kold	dampet	laksefilet	med	skalrejer,	asparges,	citron,	tomat,	dressing	og	baguette.
•	Kold	stegt	kyllingefilet	marineret	i	sød	chili	med	mango	og	kokoschips	på	salat.	Hertil	baguette.

Hovedret
•	Dyrekølle	uden	ben,	stegt	rosa.
 Hertil brune og hvide kartofler, waldorfsalat, surt og sødt, chips og vildtsauce.
•	Oksemørbrad,	stegt	rosa.
 Hertil pom. rissoles. sauté af rodfrugter, grønne bønner og urtesauce.
•	Kalveculotte	stegt	rosa	med	timian.
 Hertil flødekartofler, årstidens grøntsagssauté, sæsonens blandet salat, 
 coleslaw, hvidløgsdressing og baguette.

Ønsker du at ændre i tilbehøret skal dette nævnes ved bestillingen.

Dessert
•		Fransk	chokoladekage	anrettet	 

med	jordbær	i	puré	og	creme	fraiche.
•	Jordbær-	og	rabarbertærte.	Hertil	creme	fraiche.
•		Salt	&	Pebers	isdessert	med	marineret	frugt.

Natmad
•	Kartoffel-porresuppe	med	bacon	og	baguette.
•	Italiensk	ciabattabolle	med	salat,	 
 lufttørret skinke og italiensk pølse.
•	4	slags	ost	med	oliven,	syltede	valnødder
 og vindruer.

2 retter... 152,-

3 retter...162,-
4 retter... 172,-

2 retter... 185,-

3 retter...195,-
4 retter... 205,-

Der er mange detaljer der skal falde 
på plads, før festen begynder. 

Salt & Peber hjælper dig med de 
praktiske ting, der knytter sig til 

et vellykket arrangement. 

Ring til os, så kommer vi til dig

Mad ind i huset – alle ugens dage
På www.saltogpeber.dk kan du 
altid se vores specielle årstids
menuer og bestille maden til  
dit arrangement.

Du er også meget velkommen til 
at ringe til en af vores konsulen
ter på telefon 70 10 14 16. 
Vi	hjælper	dig	med	informationer	

om menuvalg, priser, vin m.m. 
Vores telefoner er åbne alle  
hverdage	mellem	08.30-18.00.

Min. 10 kuverter Min. 10 kuverter

Min. 10 kuverter Min. 10 kuverter

Min. 10 kuverter Min. 10 kuverter
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Buffet 1

En følelse af ...
… ro er måske for meget at 
forlange, når man skal holde 
fest.	Men	hvorfor	ikke	gøre	det	
så nemt for sig selv som muligt? 

Ring	til	os,	så	kommer	vi	til	dig,	
med mad af god kvalitet til for
nuftige priser.
Glæden ved at lave god mad 

er i centrum hos Salt & Peber. 
Sæt glæden ved at dele og 
nyde den gode mad i centrum 
hos dig selv.

Buffetretter
•	Kalkunbryst	stegt	med	citron	og	peber.
•	Helstegt	cuvette	stegt	med	provencekrydderi.
•	Tomat-	og	røget	laksetærte.
•	Kyllingefilet	i	tomat.
•	Traditionel	glaseret	skinke.
•	Urtemarineret	skinke.
•	Let	røget	svinefilet.
•	2	tarteletter	med	høns	i	asparges.
•	Hot	legs,	krydret	kyllingelår.
•	Rosastegt	oksefilet.

Buffettilbehør
•		Amerikansk	coleslaw.	Fintsnittet	hvidkål	med	gulerødder 

i original dressing med eddike og sukker.
•		Hjemmelavet	kartoffelsalat	med	krydderurter.
•	Bulgursalat	med	grøntsager	og	rød	pesto.
•	Pastasalat	med	persillepesto	og	radiciosalat.
•	Bagt	kartoffel	med	tzatziki.
•	Råmarinerede	grøntsager	med	æblevinaigrette.
•	Salatfad	med	lækre	salater,	5	slags	grøntsager	og	dressing.
•	Tomatsalat	med	løg	og	olie-eddikedressing.
•	Marineret	kartoffelsalat	med	rødløg,	radiser	og	krydderurter.
•	Små	kartofler	med	hvidløg,	mynte	og	oregano.
•	Pastasalat	med	grøntsager,	lufttørret	salami	og	dressing.
•	Bagt	kartoffel	med	kryddersmør.
•	Flødekartofler	med	løg	og	parmesan.
•	Små	kartofler	bagt	med	sød	chili.
•	Pastasalat	med	krølsalat,	sæsonens	grøntsager	og	dressing.

Pr. kuvert ...................125,-

Vælg 4 buffetretter
og 4 buffettilbehør

Sammensæt din buffet ved at
vælge	4	dele	fra	buffetretter	og	

4	dele	fra	buffettilbehør.

Ekstra kød
Ønsker	du	mere	end	4	slags

buffetretter,	er	prisen	kr.20,00
pr. ret pr. kuvert.

Ekstra tilbehør
Ønsker	du	mere	end	4	slags

buffettilbehør	er	prisen	kr.	15,00
pr. tilbehør pr. kuvert.

Brød
Ønsker du brød til buffeten, 
er	prisen	kr.	14,00	pr.	kuvert	

for	3	slags	brød	og	smør.
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Buffet 2

Gode råvarer er vigtigt, men tilbered-
ningen mindst lige så betydningsfuld for 
den samlede oplevelse. Vi har hånd-
plukket vores faglærte personale, der 
alle har stor erfaring med at tilberede 
mad til både den lille hyggelige 
middag og til den store fest.

Buffetretter
•	Orientalsk	krydret	svinefilet.
•	Tomatmarineret	kyllingefilet	med	timian.
•	Saftige	ben	med	barbecue.
•	Letrøget	skinke	stegt	med	honning	og	orange.
•	Rosastegt	oksefilet.
•	Kalkunbryst	stegt	med	citron	og	rosapeber.
•	Indbagt	svinemørbrad	med	krydderfars.
•	Lammekølle	med	rosmarin.
•	Rosastegt	oksemørbrad.
•	Gratineret	kalkunbryst	stegt	med	hasselnødder.
•	Farseret	kalvecuvette.

Buffettilbehør
•	Gratineret	pasta	med	bacon	i	tomatfløde.
•	Pastasalat	med	persillepesto	og	radiciosalat.
•	Salatfad	med	lækre	salater,	5	slags	grøntsager	og	dressing.
•	Bagt	kartoffel	med	krydderurtesmør.
•	Flødekartofler	med	parmesan	og	løg.
•		Marineret	kartoffelsalat	med	cherrytomat,	 

grønne bønner og salatost.
•	Råmarinerede	grøntsager	med	æblevinaigrette.
•		Hjemmelavet	kartoffelsalat	med	tomater,	forårsløg, 

agurk og krydderurter.
•	Broccolisalat	med	bacon,	rosiner	og	ristede	solsikkekerner.
•	Marineret	kartoffelsalat	med	rødløg,	radiser	og	krydderurter.
•		Amerikansk	coleslaw.	Fintsnittet	hvidkål	med	gulerødder 

i original dressing med eddike og sukker.
•	Sæsonens	blandede	salat	og	dressing.
•	Små	kartofler	bagt	med	sød	chili.
•	Kartoffel	røsti.
•	Tomatsalat	med	løg,	feta	og	oliven.
•		Pastasalat	med	krølsalat,	 

grøntsager og dressing.

Vælg 3 buffetretter
og 4 buffettilbehør

Sammensæt din buffet ved at vælge 
3	stege	og	4	dele	tilbehør	fra	listen.

Ekstra buffetret  ..........kr.	25,00	pr.	kuvert
Ekstra buffettilbehør.. ..kr.		15,00	pr.	kuvert

Ønsker du forret, 
dessert eller natmad

til buffeten
På	side	13	kan	du	se	vores	udvalg.

Brød
Ønsker du brød til buffeten, 
er	prisen	kr.	14,00	pr.	kuvert	

for	3	slags	brød	og	smør.

Pr. kuvert ...................169,-
Min. 10 kuverter Min. 10 kuverter



Side 8

LuxbuffetStegebuffet

Højrebsbuffet

Den milde buffet

Brødbuffet med 3 slags brød og smør

Vi gør os umage

En middag, hvad enten den er 
til få eller mange, kan ikke laves 

om dagen efter. Derfor skal 
det lykkes første gang.Vi vil 
huskes for den gode smag.

Stegeretter
•	Farseret	kalkunbryst.
•	Krydderstegt	nakkekam.
•	Indbagt	svinemørbrad.
•	Marineret	skinke.
•	Farseret	kalvecuvette.
•	Braiseret	vikingekølle.
•	Stegt	kyllingeoverlår.
•	Løg	og	bacon	tærte.
•	Hotwings.
•	3	stk.	frikadeller.
•	Helstegt	oksecuvette.

Buffettilbehør
•	Bagt	kartoffel	med	krydderurtesmør.
•	Små	kartofler	bagt	med	pebermix.
•	Broccolisalat	med	bacon,	rosiner	og	ristede	solsikkekerner.
•	Amerikansk	coleslaw.	Fintsnittet	hvidkål	med	gulerødder	
 i original dressing med eddike og sukker.
•	Sæsonens	blandede	salat	og	dressing.
•	Råmarinerede	grøntsager	med	æblevinaigrette.
•	Pastasalat	med	krølsalat,	sæsonens	grøntsager	og	dressing.
•	Tzatziki.
•	Hjemmelavet	kartoffelsalat	med	tomat,	agurk	og	krydderurter.
•	Tomatsalat	med	løg	og	olie-eddikedressing.
•	Marineret	kartoffelsalat	med	rødløg,	radiser	og	krydderurter.
•	Pastasalat	med	grøntsager	og	lufttørret	salami.
•	Flødekartofler	med	løg	og	parmesan.
•	Små	kartofler	bagt	med	hvidløg,	mynte	og	oregano.

Vælg 3 stegeretter
og 4 buffettilbehør

Sammensæt din buffet ved at vælge 
3	stegeretter	og	4	buffettilbehør.

Ekstra stegeretter
Ønsker	du	mere	end	3	slags,

er	prisen	kr.20,00	pr.	steg	pr.	kuvert.

Ekstra tilbehør
Ønsker	du	mere	end	4	slags	

buffettilbehør	er	prisen	kr.	15,00	
pr. tilbehør pr. kuvert.

Pr. kuvert .......................................99,-

•	Lufttørret	italiensk	pølse	og	skinke	på	fad	med	marinerede	
 artiskokker og oliven.
•	Lun	laksetærte	med	spinat.
•	Oksefilet	marineret	i	teriaki	og	sød	chili,	rosastegt.
•	Farseret	kalvecuvette.
•	Tomatbraiseret	kyllingefilet	med	parmesan.
•	Pastasalat	med	persillepesto	og	radiciosalat.
•	Tzatziki.
•	Sæsonens	blandede	salat	og	dressing.
•	Råmarinerede	grøntsager	med	æblevinaigrette.
•	Små	kartofler	bagt	med	sød	chili.
•	Fransk	chokoladekage	med	jordbær	i	puré.
•	Jordbær-	og	rabarbertærte	med	creme	fraiche.

Ønsker du forret  
eller natmad 
til buffeten

På	side	13	kan	du	se	vores	udvalg.

•	Helstegt	højrebsfilet.
•	Salatfad	med	5	slags	grøntsager	og	dressing.
•	Pastasalat	med	persillepesto	og	radiciosalat.
•	Creme	fraiche	dressing.
•	Flødekartofler	med	løg	og	parmesan.
•	Kartofler	med	sød	chili.
•	Balsamicosauce	og	bearnaisesauce.

•	Lasagne.
•	Kyllingefilet	i	tomat.
•	Rosastegt	oksefilet.
•	Flødekartofler	med	løg	og	parmesanost.
•	Tomatsalat	med	løg	og	feta.
•	Grøntsager	marineret	i	krydderolie.
•	Penne	i	tomatfløde	med	bacon.
•	Sæsonens	blandede	salat	og	dressing.

Pr. kuvert ...................................................14,-

Pr. kuvert .......................................188,-
Min. 10 kuverter

Min. 10 kuverter

Min. 10 kuverter

Pr. kuvert .......................................109,-
Min. 10 kuverter

Pr. kuvert ......................................135,-
Min. 10 kuverter

Side 9

Når maden ankommer
Vi sørger for at bære maden 
ind, og sammen gennemgår vi 
det, du har bestilt. 
Det er en god idé at ovnen er 
opvarmet, og at du har sørget 

for plads i dit køleskab til de 
ting, der evt. skal på køl.
Vi leverer maden anrettet på 
fade,	i	skåle	m.m.	Alle	kolde	
retter er overtrukket med film  

og klar til anretning på bordet.  
Alle	varme	retter	leveres	i	termo	-
kasser og bør ikke stå mere end 
3	timer,	før	de	nedkøles	eller	
opvarmes	til	min.	75	grader.

Til	denne	buffet	anbefaler vi en forret

•		3	slags	stenovnsbagt	brød	og	smør.
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Tapasretter
•	Grønne	og	sorte	oliven.		 ........................................................................................ 	 Kr.		 10,-
•	3	lags	mini	sandwich	med	salat	og	pålæg.	 .............................................................. 	 Kr.	 15,-
•	Røget	skinke	med	asparges.	 ................................................................................... 	 Kr.		 13,-
•	Bruchetta	med	røget	laks.	 ....................................................................................... 	 Kr.		 16,-
•	2	stk.	mini	frikadeller.	 ............................................................................................ 	 Kr.		 15,-
•	Oliven	tapanade	med	store	brødcroutons.	 ................................................................ 	 Kr.		 10,-
•	2	slags	ostestænger.	 .............................................................................................. 	 Kr.		 15,-
•	Mini	sandwich	med	æggesalat	og	tunsalat.	 .............................................................. 	 Kr.	 15,-
•	Surbrødsnitter	med	gravet	laks	og	dressing.	 .............................................................. 	 Kr.		 16,-
•	1	stk.	lunt	kyllingespyd	marineret	med	chili.	 .............................................................. 	 Kr.		 14,-
•	Crostini	med	tomat	og	basilikum.	 ............................................................................ 	 Kr.		 12,-
•	Kold	rosmarinskinke	med	marineret	grønt.	 ................................................................ 	 Kr.		 15,-
•	1	stk.	lunt	kyllingespyd	marineret	i	soja.	 ................................................................... 	 Kr.		 14,-
•	Frisk	udskåret	frugt.	 ............................................................................................... 	 Kr.		 16,-
•	Crostini	med	gedeost	og	pesto.	 ............................................................................... 	 Kr.		 15,-
•	2	stk.	tigerrejer	med	hvidløg	og	chili.	....................................................................... 	 Kr.		 15,-
•	Lufttørret	salami	med	cornichon.	 .............................................................................. 	 Kr.		 14,-
•	Sprængt	oksebryst	med	peberrodscreme	på	ristet	brød.	 ............................................. 	 Kr.		 14,-
•	Røget	laksecarpaccio	på	salat	af	hvedekerner	og	æble.	............................................. 	 Kr.		 18,-
•	Bresaola	med	parmesanflager	og	olivenolie.	 ............................................................ 	 Kr.		 20,-

Sammensæt din helt egen tapasmenu
Sæt dit personlige præg og vælg frit fra disse retter. 

Tapasretterne	er	velegnede	f.eks.	som	forretter	eller	i	forbindelse	med	reception.

Vælg minimum 5 tapasretter a’ 20 kuverter pr. ret

Mad til de små maver Vælg 1 hovedret, 1 
tilbehør og 1 grønt

Til	alle	varme	retter	serveres	ketchup.	 
Bestilles	sammen	med	andre	menuer.	

Børn	under	6	år

Hovedretter
•	3	stk.	minifrikadeller.
•	Kyllingelår.
•	Lasagne.
•	Spareribs.
•	2	stk.	pølser.
•	Bolognese.
•	4	stk.	kylling	nuggets.

Tilbehør
•	Kogt	pasta	med	smør.
•	Bagte	kartoffelbåde.
•	Kartoffelsalat.
•	Spaghetti

Grønt
•	Salat	med	tomat	og	agurk.
•	Agurk	og	gulerødder	i	stave.
•	Tomat	og	agurk.

Nyd tiden med dine gæster 
i stedet for at knokle i køkkenet. 

Ring til Salt & Peber 
på telefon 70 10 14 16.

God mad – ganske enkelt

Pr. kuvert ....48,-
Min. 5 kuverter

Mulighed for 
ændring af det 
bestilte

Har du spørgsmål eller ændringer til 
dit arrangement, er du velkommen til 
at	ringe	til	os	på	telefon	70	10	14	16.

Du kan naturligvis i helt op til 8 dage 
før dit arrangement  frit ændre i den 
bestilte menu og antal kuverter.

Det er ligeledes en god idé at tænke 
på køkken og serveringspersonale, 
når du foretager din bestilling.
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Du bestemmer ...

Du har mulighed for frit 
at sammensætte menuerne, 

hvis du ikke ønsker 
en af de allerede 

sammensatte menuer.

Information omkring betaling
Når menuen er bestilt, kan du 
vælge hvilken betalingsform du 
ønsker. 
Du kan bruge indbetalingskort 
på	posthuset,	PC	homebanking	

eller via bankoverførsel. Du vil 
indenfor få dage modtage en 
ordrebekræftelse pr. brevpost 
eller via email. 
Du bør læse ordrebekræftelsen 

igennem og sikre dig, at den 
stemmer overens med det, du 
har bestilt. Du kan frit ændre 
det endelig antal kuverter indtil 
8 dage før levering.

Forret
•	Røget	laks	med	peberrodscreme	anrettet	på	sprød	salat	med	baguette.		 ....................... 	 Kr.		 38,-
•		Kold	stegt	kyllingefilet	marineret	i	sød	chili	med	mango	og	kokoschips	på	salat.	 

Hertil baguette.  ..................................................................................................... 	 Kr.	 36,-
•	Kold	dampet	laksefilet	med	skalrejer,	asparges,	citron,	tomat,	dressing	og	baguette.	 ..... 	 Kr.		 38,-
•	Kold	stegt	kyllingefilet	i	skiver	marineret	i	persillepesto,	anrettet	på	bund	af	salat,	
 solsikkekerner og bacon. Hertil baguette.  ................................................................. 	 Kr.		 36,-
•	Varmrøget	laksestykke	på	sprøde	salater	med	marineret	fennikel,		
 orange/honning dressing og baguette.  .................................................................... 	 Kr.		 40,-
•	Butterdejsskal	med	hjemmelavet	høns	i	asparges.	 ...................................................... 	 Kr.	 32,-
•	Lufttørret	skinke	med	melon,	salat	og	baguette.	 ......................................................... 	 Kr.		 34,-
•	Tunmousse	anrettet	på	fad	med	salat.	Serveret	med	æg,	tomat,	citron,	
 asparges, dressing og baguette.  ............................................................................. 	 Kr.		 33,-
•	Hjemmelavet	hønsesalat	med	bacon	på	ananasskive	og	baguette.	 .............................. 	 Kr.		 32,-

Natmad
•	Kartoffel-porresuppe	med	bacon,	purløg	og	baguette.	 ............................................... 	 Kr.	 30,-
•	Italiensk	grøntsagssuppe	med	pasta,	bacon	og	baguette.	 ........................................... 	 Kr.		 30,-
•	3	frikadeller	med	hjemmelavet	kartoffelsalat.	 ............................................................ 	 Kr.		 33,-
•	Grøntsagstærte	med	blandet	salat	og	dressing.	......................................................... 	 Kr.		 35,-
•	Pålægsbræt.	5	slags	pålæg/pølser	samt	lun	leverpostej	m/bacon	og	champignon.	....... 	 Kr.		 39,-
•	Aspargessuppe	med	kødboller	og	baguette.	 ............................................................. 	 Kr.		 30,-
•	3	stk.	mini	sandwich	med	salat	og	pålæg.	 ............................................................... 	 Kr.		 32,-
•	2	stk.	italienske	boller	med	salat,	lufttørret	skinke	og	italiensk	salami.	 .......................... 	 Kr.		 32,-

Tilbehør
•	Balsamicosauce,	vildtsauce,	flødesauce,	bearnaisesauce	eller	rødvinssauce.	 ................ 	 Kr.	 10,-
•		Creme	fraiche	dressing,	hvidløgsdressing,	hvid	balsamico	dressing	 

eller mango/chili dressing.  ..................................................................................... 	 Kr.		 5,-

Dessert
•	Fransk	chokoladekage	anrettet	med	jordbær	i	pure	og	creme	fraiche.	 ......................... 	 Kr.		 30,-
•	Salt	&	Pebers	isdessert	med	marineret	frugt. .............................................................. 	 Kr.		 30,- 
•	Jordbærtrifli	med	vanillecreme	og	makroner.	I	portionsglas.	........................................ 	 Kr.		 29,-
•	Vanillefromage	med	jordbærsauce.	 ......................................................................... 	 Kr.		 29,-
•	Citronfromage	med	flødeskum	og	frugtpynt.	 ............................................................. 	 Kr.		 29,-
•	Brownie	med	nødder	anrettet	med	jordbær	i	puré	og	creme	fraiche.	 ........................... 	 Kr.		 29,- 
•	5	slags	frisk	frugt,	udskåret	og	anrettet	på	fad.	 ......................................................... 	 Kr.		 29,-

Brunch

Luxus brunch

Pålægsbord med lune retter

•	5	slags	pålæg	og	pølser.
•	4	forskellige	slags	ost	med	syltede	valnødder.
•	2	slags	marmelade.
•	Lun	leverpostej	med	champignon	og	bacon.
•	2	stk.	ristede	brunchpølser.
•	Røræg	med	bacontern	og	purløg.
•	Basser.

•	Røget	laks	med	asparges.
•	3	slags	pålæg.
•	4	forskellige	slags	ost	med	syltede	valnødder.
•	2	slags	marmelade.
•	Lun	leverpostej	med	bacontern	og	champignon.
•	2	stk.	ristede	brunchpølser.
•	Røræg	med	bacon	og	purløg.
•	Pandekage	med	ahornsirup.
•	Basse.
•	Rugbrød.
•	2	slags	stenovnsbagt	brød	og	smør.
•	Frisk	udskåret	frugt.

•	4	slags	pålæg/pølser.
•	Lun	leverpostej	med	bacontern	og	champignon.
•	2	tarteletter	med	høns	i	asparges.
•	Lun	fiskefilet	med	remoulade	og	citron.

Pr. kuvert ...............................................................89,-

Pr. kuvert ...............................................................99,-

Brødbuffet
Ønsker du rugbrød, 

stenovnsbagt brød og smør 
til pålægsbordet, er prisen 
kr. 12,00 pr. kuvert.

Min. 10 kuverter

Pr. kuvert .........................................................129,-
Min. 10 kuverter

Min. 10 kuverter
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I højsæsonen har vi ofte 
meget travlt, særligt i 

forbindelse med konfirmation 
og jul. Det er derfor 

altid en god idé 
at bestille maden i god tid.

Vinmenuer

Vin hos Salt & Peber
I dag findes der rigtig mange spændende vine, og der er også efterhånden mere og mere fokus på 
vin.	At	vælge	den	rigtige	vin	til	maden,	kan	være	en	svær	opgave	og	man	vil	gerne	være	sikker	på	
det rigtige match mellem mad og vin. 

Derfor er det ofte en god ide at købe vin sammen med maden. Vi har de passende vine til vores 
mad, som også kan købes til fornuftige priser. Det er en myte at kun dyr vin er god vin. 

Vi sælger kun vin, som vi selv vil drikke og vores eksperter anbefaler.

Naturligvis tager vi uåbnede flasker tilbage.

Beregning af pris pr. gæst på vinmenuen
Et glas velkomstdrik, to glas hvidvin til forretten, tre glas rødvin til hovedretten og et glas dessertvin.
Alle	glas	er	10	cl.,	undtaget	dessertvin,	her	er	beregnet	5	cl.

Pr. flaske ...............................................................69,-
Mousserende vin
Nitus	Cava,	Spanien

Pr. flaske ...............................................................49,-
Hvidvin
Castillo	De	Jumilla,	Spanien

Pr. flaske ...............................................................49,-
Rosé vin
Castillo	De	Jumilla,	Spanien

Pr. flaske ...............................................................49,-
Rødvin
Castillo	De	Jumilla,	Spanien

Når festen 
slutter ...

... skal servicen, hvorpå maden var 
anrettet,	leveres	tilbage	til	os.	Om	
du tilbageleverer, eller vi afhenter, 
skal aftales ved bestillingen.
Al	service	skal	ved	tilbagelevering/
afhentning, naturligvis være ren
gjort,		med	mindre	andet	er	aftalt.

Levering og afhentning
Byer	hvor	vores	køkkener	er:
·	Odense
·	Esbjerg
·	Fredericia
· Ålborg
·	København

Her kan du afhente den bestilte mad 
samt	aflevere	den	rengjorte	service.

Afbestillingsforsikring
Se	nærmere	på	vores	hjemmeside	
www.saltogpeber.dk eller ring på 
tele	fon	70	10	14	16.

Administration
Odensevej	92,	1.	sal
5260	Odense	S



www.saltogpeber.dk

Tlf. 70 10 14 16

– ring til os, så kommer vi til dig

Information

Vi	tager	forbehold	for	trykfejl	og	
prisændringer.	Alle	priser	er	inklusiv	
 moms og er gældende indtil ny 
prisliste foreligger. 
Vi	tager	forbehold	for	vejrets	luner,	
transportforstyrrelser,	brand,	strejke,	
lockout	og	force	majeure	samt	ude
fra kommende omstændigheder, som 
måtte forhindre os i at levere maden.

Levering
Vi leverer gerne maden hos dig. Du 
kan også selv hente maden i vores 
køkkener.	Alle	priser	i	vores	katalog	
er	ekskl.	levering.	På	vores	hjemme-
side eller hos vores konsulenter 
kan du få flere informationer om 
leveringspriser.  
Vi leverer naturligvis alle ugens dage. 
Søndag leverer vi dog ikke senere 
end	kl.	14.00.

Telefontid
Vores kontor er åbent alle hverdage  
mellem	kl.	8.30	og	kl.	18.00.

Vi gør os umage, 
så ring til os, 
så kommer vi til dig ...

Ring på tlf. 70 10 14 16
eller besøg hjemmesiden
www.saltogpeber.dk

w
w

w
.im

m
itz.d

k
 • m

a
j 2

0
1
3


