
Vi er glade for, at du har valgt Madklubben Derhjemme til at sørge for mad til dig og 
dine gæster. Maden leveres i engangsemballage lige til at anrette uden besvær, så du 

skal blot slappe af og hygge med din gæster.

Esbjerg catering



Vi anbefaler, at du sætter alt maden i køleskabet hvis ikke du skal 
spise maden med det samme efter afhentning eller levering. Skal du 
først spise din mad senere har vi lavet en vejledning til, hvordan du 
kan opvarme retterne igen. Husk at læs tjeklisten grundigt igennem
så snart du er kommet hjem, og sørg for, du har det hele. Hvis der 
mod forventning er fejl eller mangler, skal du skynde dig at ringe til os 
på tlf.: 38 41 41 65 senest kl. 17.00. Når du har tjekket at du har alt, 
skal du bare følge vores vejledning som findes på de kommende sider 
og så er vi sikre på, du kommer til at imponere gæsterne.

Anretning
Jeres valgte menu kommer anrettet til deling. Ønsker i at anrette 
maden på tallerkener er dette også en mulighed. Maden leveres i 
engangsemballage – lige til at anrette og uden besvær.

Har du allergi?
Vi har sat mærkater på de retter som er specielle i forhold til eventu-
elt angivne allergene så slipper du for en ubehagelig overraskelse på 
aftenen. Skulle der være spørgsmål eller andet, er du naturligvis også 
altid velkommen til at kontakte os. Vi gør opmærksom på, at du kan 
se hvilke allergier der er i de forskellige retter under vores menuer.

Håndtering af fødevarer
Vi følger fødevarestyrelsens anvisninger om korrekt håndtering af rå 
og forarbejdede råvarer samt tilberedning og opbevaring af retterne. 
Når du modtager din mad og det ikke skal spises med det samme, så 
skal du sørge for, at den kommer i køleskab ved max 5 grader med det 
samme.

Efter opvarmning anbefaler vi, at maden spises indenfor 3 timer og 
eventuelle rester kasseres.

Returnering af service
Vi afhenter service og kasser den valgte afhentningsdag. Du skal bare 
skylle servicen af, så tager vi opvasken. Har du afhentet din bestilling 
på Madklubben Esbjerg leveres dette tilbage på Madklubben Esbjerg i 
deres åbningstid.

God fornøjelse & velbekomme

Værd at vide



Hele menuen er opsat, så vær opmærksom på, hvilke retter du har 
valgt.

Foretter
Serveres med friskbagt manitobrød og pisket smør

Oksecarpaccio med parmesan, ristede pinjekerner, rucola, 
confiterede svampe og citronolie

Røget laks med cremet rygeost, rimmet agurk og rugbrødsflage

Hovedret
Serveres med smørdampede kartofler & rødvinssauce
 
Årstidens gode burger med gyldne fritter og aioli

Langtidsstegt oksecuvette med årstidens spæde grøntsager

Kalvefilet rullet op med soufflefars og serranoskinke med årstidens 
spæde grøntsager

Dessert
Sundae på vaniljeis med saltet karamel, skovbær og hvid chokolade 
crunch

Blød chokoladekage med citronmousse, karamelflage og skovsyre

Tilkøb til hovedretten
Gyldne pommes frittes

Klassisk bearnaise

Grøn salat 

Velkomstsnacks

Saltede mandler og tomatchips 

Natmad
Gourmet hotdog: Nürnbergpølse lagt i briochebrød med 
svampemayo, peberrodsketchup, ristede løg, tomat støv og karse 

Tjekliste af menu


