Det bedste
antal til
et selskab
er to.
Mig selv
og en
helvedes
god tjener.
Ulla søger for selskabet!

Hip Hurra det’ min
(børne)fødselsdag!
♥ Mini burgere m/oksebøf, smeltet ost, tomat, agurk & ketchup
♥ Sprøde grøntsagsstænger
♥ Hyldeblomstsaft m/isterninger, sugerør og spøg på siden
♥ Luftige højtbelagte muffins m/knas
♥ Varm kakao m/masser af flødeskum, diverse krymmel og
skumfiduser
98,- bananer pr. kuvert
(ved min.15 abekatte)

Det grov’ mæ det goe’
+ Rørte krebsehaler m/citron og urter
+ Varmrøget laks m/husets syltede sager og smørdampet
fennikel
+ Rustik salat m/bagte tomater, krydret salatost og saltbagte
mandler
+ Citronmarineret unghanebryst m/årstidens grøntsager og
rosmarinkartofler
+ Frikadeller vendt i en grov spinat/peberfrugtpure
+ Chilihumus m/gulerodstænger vendt i persille og estragon
+ Kartoffelsalat á la Ulla i rygeostecreme m/sprøde radisser
+ Hjemmebagt brød og smør

Vi tilbyder desuden ”forældreparkering” i baren med dagens
avis og friskbrygget kaffe i spandevis.
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Pulled Pork Burger
Spicy Meat Gumbo
Cornbread (klassisk majsbrød)
Sweet & spicy rismix
Daisy May’s BBQ spareribs
Cajun Chicken
Mad Dog Coleslaw Salad
Miss American (Sweet Potato) Pie
Gulerodskage toppet m/ingefærcreme
Black Betty’s Chokolade/øl kage

Når mor dækker bord

279,- pr. kuvert
(ved min. 15 flotte mænd)

135,- pr. kuvert
(ved min. 20 pers.)

Nothin’ but
aHotdog
Hotdog Buffet med 3 slags udsøgte hotdogs fra øst mod vest
– i nye klæder og pyntet så hatten passer.
I sidevognen følger der bl.a.
♥ Sprøde løgringe
♥ Fedtede fries – direkte fra ønskebrønden
♥ Dyppelse

249,- pr. kuvert
(ved min. 25 pers.)

279,- danske dollars pr. cowboy
(ved min. 30 pers.)

+ Steaks af super awesome angus
+ Fritter eller råstegte kartofler i rosmarin/løg (frit valg)
+ Kraftig pebersauce eller ægte bearnaise (frit valg)
+ Langtidsbagte rødløg og cherry tomater
+ Rustik hericot vert salat
+ Grønne (runde) ærter
+ Heftig chokolade brownie m/ vanilje is og karamel

+K
 lassisk bruchetta tomat, ost og pesto
+O
 liven og soltørrede tomater på oste-sticks
+R
 oulade m/laksemousse, rygeost, citron og urter
+T
 un kanapeer m/tangsalat & sort sesam
+C
 hilihumus m/gulerodstænger i persille samt estragon
+S
 vampe-tapenade, tilsmagt m/trøffel på groft brød
+A
 utentisk spansk tortilla
+S
 altbagte mandler
+G
 ulerodstrekanter m/ jordbærmousse og mynte

169,- pr. kuvert
(ved min. 25 pers.)

+ Rejecocktailens comeback (klassisk med alt det gode)
+ Danske Cupcakes aka tarteletter m/høns i asparges
+ Rosastegt kalvefilet m/kraftig og intens rødvinssauce
+ Smørstegte persillekartofler
+ Glaseret hamburgerryg m/mild og rund svampesovs
+ Kartoffelsalat á la Ulla i rygeostecreme m/ sprøde radisser
+ Rustik salat m/mormor dressing
+ Oldschool bønnesalat
+ Citronfromage

Herre god frokost

Tapas med top

Salat Salut
♥ Varmrøget laksesalat m/råsyltet agurk, gulerødder,
saltmandler, avocado, rødløg og frisk urtedressing.
♥ Bønnesalat m/ kartofler, ristet bacon, rødløg, salatost og
let balsamicodressing.
♥ Tidsløs salat nicoise m/tun, æg, citron, oliven, tomat og
smagsfuld vinaigrette.
♥ Kyllingesalat m/ æbler, selleri, ristede nødder, brødcroutoner
samt mango/karrydressing.
♥ Chilihumus m/gulerodstænger vendt i persille og estragon
♥ Tzatziki m/agurkestænger vendt i sort sesam
♥ Hjemmebagt brød og smør

149,- pr. kuvert
(ved min. 15 pers.)

Kaninens fodderbræt
♥ Bagte peberfrugter m/fræk fars af hasselnød
♥ Lun tærte m/kartofler og asparges
♥ Grillede chunky rodfrugter i timian og hyldeblomst
♥ Broccoli/spinat salat toppet m/saltede mandler
♥ Lasagne m/aubergine og squash
♥ Bønnegryde af lima-bønner simret m/løg, rødvin og oregano
♥ Tæskelækker tomatsalat m/masser af urter
♥ Tzatziki på ægte græsk
♥ Oliventapanade
♥ Hjemmebagt brød og smør
♥ Mini Othello Lagkager m/bærsymfoni

139,- pr. kuvert
(ved min. 20 pers.)

Pølsevognen
+ Lufttørret skinke m/artiskok & oliven tapanade
+ Sønderjysk spegepølse m/hjemmerørt remoulade og løg
+ Grov valnøddepaté m/husets syltede sager
+ Italiensk pølse med mozzarella og husets pesto
+ Rullepølle m/lakrids-sennep
+ Hjemmebagt rugbrød og groft brød

Der går kage i den

Ost jeg må ha’ ost!

+ Gulerodskage med jordbærguf el. Drømmekage
+ Chokoladebrownies m/creme fraiche el. Chokolade/øl kage
+ Lakridslagkage m/jordbær og makroner
+ Den ældgamle æblekage
+ Cheesecake m/årstidens topping

+4
 slags ost (fra mild til stærk, fra øst mod vest)
+U
 lla’s nødder
+O
 liven
+S
 yltede sager
+ Chutney
+D
 iverse andre lækkerier
+H
 jemmebagt brød, kiks og knækbrød

Inkl. kaffe og te
139,- pr. kuvert
(ved min.15 pers.)

Var der ellers andet?

Skulle du have særlige ønsker til din valgte selskabsmenu, så klipper
Ulla gerne en hæl og hugger en tå, for at menuen bliver præcis som du

220,- pr. gnaver
(ved min. 25 vegetarer)

135,- pr. kuvert
(ved min. 20 pers.)

gerne vil ha’ det. Dans på bordene og smilende personale er
selvfølgelig inkluderet i prisen. Ulla tager også opvasken. Skal der
være fest, så lad der være fest – og du bestemmer... Det meste!

Inkl. kaffe & te
129,- pr. kuvert
(ved min. 10 pers.)

Inkl. 1. glas af husets vin
149,- pr. kuvert
(ved min. 10 pers.)

Café Ulla Terkelsen London
Kastetvej 36  9000 Aalborg  T: 98 15 80 00
www.cafeullaterkelsenlondon.dk

