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Kromandens Mad er MAD UD AF HUSET  

- inspireret af de bedste retter fra Filskov Kro  

med fokus på skarpe priser! 

 

 

I efteråret 2014 startede vi endnu et ben i forretningen med fokus på mad ud af huset. 

Menuerne er baseret på de samme gode opskrifter som på Filskov Kro og vi ønsker at lave mest 

muligt fra bunden. Herudover har vi sammensat nogle menuer, som er specielt velegnede til at 

bringe hjem til dig i dit eget køkken. Samtidig har vi haft skarp fokus på prisen og vi har forsøgt 

at lave nogle menuer hvor alle kan være med. 

 

Velbekommen! 

  



	  

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer 

 

KROMANDENS MAD . Amtsvejen 34, 7200 Grindsted . +45 7534 8111 . info@kromandensmad.dk . www.kromandensmad.dk 

 

KROMANDENS MAD . Amtsvejen 34, 7200 Grindsted . +45 7534 8111 . info@kromandensmad.dk . www.kromandensmad.dk 

3 retters menuer 
Min 15 personer - kun ud af huset 

 

Den simple 
Tunmousse med sprød salat, tomat, agurk og rød dressing samt hjemmebagt brød 

Dansk bøf med bløde løg, hvide kartofler samt brun sauce og hjemmesyltede agurker 

Rabarbertrifli med flødeskum og makroner 

Kr. 168,-  

 

Den klassiske 
Tarteletter med høns i asparges 

Kamfilet af svin med hvide kartofler, brun sauce, sauterede bønner med bacon,  

ristede perleløg og gulerodspuré 

Hjemmelavet iskage med nøddebund og bærcoulis 

Kr. 188,-  

 

Den spændende 
Kyllingesalat med karry, bacon og ananas samt hjemmebagt brød 

Kalvecuvette med ristede kartofler, bagte rodfrugter og mild pebersauce dertil grøn salat 

Chokolademousse med hindbærgele og knas 

Kr. 198,- 

 

Den med kromandens favoritter 
Koldrøget laks med sprød salat, syltede rødløg og dilddressing dertil hjemmebagt brød 

Helstegt oksefilet med grøntsagssauté, bacon/løg tærte, langtidsbagte cherry tomater,  

pommes Anna og dijonsauce 

Hjemmelavet islagkage med sprøde nødder og chokoladesauce 

Kr. 228,- 

 

 

 

 

Har du specielle ønsker til menuer er du meget velkommen til at kontakte os for et godt tilbud 

og vi hjælper gerne med at sammensætte noget der passer til dine ønsker!  
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Buffeter 
Min 15 personer - kun ud af huset 

 

Dansk frokostbuffet 
Hvide sild med karrysalat 

Paneret fiskefilet med remoulade og citron 

Koldrøget laks med æggestand og rævesauce 

Roastbeef med pikles, peberod og ristede løg 

Hjemmelavet leverpostej med svampe, bacon og syltede rødbeder 

Små danske bøffer med bløde løg og syltede agurker 

Hjemmebagt rugbrød og durumbrød samt smør  

Kr. 168,- 

2 slags ost med sødt og sprødt eller rabarbertrifli - kr. 32,- 

 

Stege buffet 
Rosastegt kalvecuvette 

Kyllingfilet med krydderurter 

Pulled pork med coleslaw 

Flødekartofler 

Bagte rodfrugter med timian og hvidløg 

Tærte med bacon og løg 

Salat efter kokkens valg 

Kr. 168,-  

Hjemmelavet iskage med nøddebund og bærcoulis - kr. 38,- 

Hjemmebagt brød til din stegebuffet – kr. 10,- 

 

Den lille buffet 
Seranoskinke med rucola og rapsolie 

Pastasalat med rejer og persille 

Hjemmebagt brød 

Rosastegt kalvecuvette samt ølbraiseret nakkekam 

Ristede kartofler og bagte rodfrugter med timian og hvidløg 

Mild pebersauce 

Salat efter årstiden 

Chokolademousse med sprøde nødder 

2 slags ost med sødt og sprødt 

Kr. 188,- 
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Buffeter 
Min 15 personer - kun ud af huset 

 

Kromandens buffet 
Carpaccio af kalveinderlår med vinaigrette, rucola og parmesanost 

Koldrøget laks med sprød slalat, syltede rødløg og dilddressing  

 Hjemmebagt brød 

Helstegt oksefilet med ristede svampe 

Lammeculotte med ratatuille 

Marineret kyllingefilet 

Pommes Anna & Dijonsauce 

2 slags salater efter årstiden 

Fransk mandelkage med appelsincoulis 

Islagkage med sprøde nødder og bærcoulis 

2 slags ost med sødt og sprød 

Kr. 248,- 

 

Tapas buffet 
Hjemmebagt brød med humus og oliven tapenade 

Råmarineret tun med mango/chili salsa 

Seranoskinke med rucola og rapsolie 

Lun tærte med laks og spinat 

Marinerede kyllingelår 

Små krydrede frikadeller  
Couscous med soltørrede tomater 

Kr. 148,- 

 

OBS! Tapas buffeten er velegnet som en let frokostbuffet eller en let eftermiddagsanretning til receptioner eller 

lignende. Hvis du skal bruge en buffet som aftensmåltid, da anbefaler vi en af vore andre buffeter. 

 

Receptionsanretning - fingermad 
2 små trekantsandwich (2 forskellige slags) 

Sprødt rugbrød med hjemmerøget laks og rygeost 

Seranoskinke rullet med rucola og parmesan (på pinde) 

Små lune krydderdeller - 2 stk pr. pers. 

Hjemmebagt brownie med vaniliecreme 

Vesterhavsost i stave med knækbrød og oliven 

Kr. 118,-  
 

Fingermad er velegnet til stående receptioner.   
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Vilkår/betingelser 
 

 

Levering:  

Ved bestilling til 25 kuverter eller derunder afhenter du selv maden på Filskov Kro. Maden er i 

varmekasser og klar til servering. Har du brug for at vi hjælper med leveringen finder vi også ud 

af det mod et mindre gebyr. 

 

Ved bestilling til over 25 kuverter sørger vi for at levere maden hjem til dig selv. Maden er i 

varmekasser og klar til servering. Leveringen er gratis i en radius af  15 km fra Filskov Kro. 

Herefter tillægges der er et mindre gebyr – ring og hør’ nærmere. 

 

Hvordan leveres maden: 

Vores ønske er at gøre din fest og arrangement lettest mulig. Alle vores menuer leveres på fade 

og i skåle, der er klar til bordet. Det varme leveres dog i varmekasser, som holder maden varm 

og frisk. Den varme mad skal serveres inden 3 timer efter levering. Hvis ikke andet er nævnt, er 

kødet ikke skåret for, for at bibeholde mest mulig saft og kraft i kødet. Det er vigtigt, at du ikke 

åbner for varmekasserne før servering, da varmen ellers reduceres kraftigt for hver gang kassen 

åbnes. Vores brød er hjemmebagt og bliver altid bedst hvis det varmes inden servering. 

Isdesserter leveres også i termokasser, men skal i fryseren ved ankomst – så sørg for at der er 

god plads i fryseren, der hvor festen skal holdes.  

 

Genopvarmning 

Det er vigtigt, at maden ikke står i direkte sollys eller står for længe på bordet inden servering. 

Eventuelle rester skal sættes hurtigt i køleskab og alle varme retter skal efter nedkøling 

genopvarmes til minimum 75 grader C.  

 

Betaling: 

Ved 25 kuverter eller derunder foregår betalingen kontant eller med dankort ved afhentningen.  

 

Over 25 kuverter modtager du sammen med maden en faktura påført vort konto nummer. Betal 

kontant ved leveringen eller overfør beløbet senest 3 hverdage efter levering. 

 

Returservice: 

Alt service skal så vidt muligt rengøres, som minimum skylles af og afleveres hurtigst muligt på 

Filskov Kro eller senest 3 hverdage efter leveringen. 

 


