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Hold din fest på Café SALT 
 

 

Menu 1 
 

Hjemmelavet hønsesalat i 
mini croissant 

friske asparges – sprød skinke. 
Rørt varmrøget laks på 

salat 
syltede løg – krydderurter 

Bresaola-rulle 
m/ostecreme 

forårsløg – tranebær – ærteskud. 
Hjemmebagt brød & smør 

 
 

Stegt kalvefilet  
 Fra Himmerland Kød  

Stegt med urtesalt fra Mariager 
Saltcenter 

Stegt unghanebryst 
stegt med citronsalt fra Mariager 

Saltcenter 
Svampesauce & lun tomatsalsa 
Kartoffelgratin og små stegte 

kartofler 
Årstidens salat m/sylterier og 

mozzarellaost 
Sommersalat m/bær, frugt & 

mynte 
 
 

Lune pandekager med 
chokoladefontæne 
Bær - frugt – vaniljeis 

Desserten serveres kun fra 
buffet, da gæsterne selv skal  
overtrække bær og frugt med 

chokolade fra fontænen. 
 

eller 
 

Brownie 
Saltkaramel – is – bær – kys! 

 
Min. 10 personer 

 
pr person 359,- 

 

 

Menu 2 
 

Unghane-souffle 
Sauce verte 

Marineret stegt vildandebryst 
Kold glace 

serveres på salatbund 
Krydderurter – grønne asparges – 

ribs 
Hjemmebagt brød 

 
 
 
 

Stegt oksefilet 
Fra Himmerland Kød 

Stegt med 4 peber salt fra Mariager 
Saltcenter 

Stegt krydret svinefilet 
Stegt med flæskestegssalat fra Mariager 

Saltcenter. 
Timian-sky pisket med smør & 

peberflødesauce 
Pommes Anna & små stegte 

kartofler 
Sommersalat m/bær & frugter 

Fyldig salat med edamame 
bønner 

 
 

Cheesecake med havtorn 
Frugt - knas 

 
eller 

 
Hjemmelavet islagkage på 

chokoladebund 
m/hindbær, vanilje og makroner. 

Sæsonens friske bær. 

 
 
 
 

Min. 10 personer 
 

pr person 389,- 
 

Menu 3 
 

Lun kartoffelcreme 
Marinerede tigerrejer – stegte 

kammuslinger 
Krydderurtesalat 

Hjemmebagt brød 
 
 
 
 
 
 

Stegt kalvemørbrad 
Fra Himmerland Kød 

Stegt med 4 peber salt fra mariager 
Saltcenter 

Rilette af kalvekød  
m/urter 

Flødesauce m/kantareller 
Knust kartoffel m/rodfrugter & 

rustikke kartofler.  
Ruculasalat m/frugt og knas 

Frisé-salat m/sprødstegt 
parmesan, friske krydderurter 

& marinerede pærer 
 
 
 
 

Chokolademousse 
Lys & mørk 

Serveret på marcipanbund 
Marinerede bær – ristede 

mandler 
 
 
 
 
 
 
 

Min. 10 personer 
 

pr person 429,- 

På Café Salt tilbyder vi opdækning med hvide duge. Servietter i farve efter ønske (se hvilket udvalg vi har). Hvide lys. Blomster i 
enkle vaser i farver afstemt til servietterne. 
Se venligst Café SALTs drikkevarekort. Bed gerne om oversigt over natmad. Kuvertpris for børn fra 4-12 år er 155,- 
 
Menuerne laves gerne som dinner transportable med vejledning til færdiggørelse og anretning. 
 


