
FRUEHØJ SLAGTER ApS
Tlf. 97 12 03 94 · 97 12 11 76

MAD
UD
AF
HUSET



101 Lakseroulade på salatbund med rejemousse og dressing  60,-

102  Hvidvinsdampet torskefilet på salatbund med rejer og pynt   60,-

103  Italiensk tallerken med 3 slags italienske spegepølser, parmaskinke, oliven og feta   75,-

104  Fisketallerken med røget laks, rejer, hvidvinsdampet torsk, dagens mousse,  
æg med rørt æggeblomme og dressing   75,-

105   Røget krondyrfilet på sprød salatbund med tyttebærpeberrod   65,-

106  Tunmousse på salatbund med pynt og dressing   60,-

107  Rejecocktail på tallerken med dressing og pynt   65,-

108  Tarteletter (2 stk.) med høns i asparges   45,-

109  Landskinke med melon og pynt på salatbund  48,-

110  Hønsesalat på ananasring og salatbund med pynt   48,-

Alle forretter  

er Inkl. flutes 
på nær  
nr. 111

Min. 10 
kuverter

Forretter

Tilkøb  
af smør: 

Pr. kuvert 

5,-



201 Marineret kyllingefilet i karryflødesovs med ristede kartofler, salat og dressing  120,-

202  Kamsteg med, hvide, brunede og franske kartofler, brun sovs, rødkål og asier 148,-

203   Nakkefilet stegt som vildt med hvide, brunede og franske kartofler,  
vildtsauce, waldorffsalat og tyttebær 148,-

204   Gammeldags oksesteg med hvide og brunede kartofler,  
franske kartofler, brun sovs og tyttebær 145,-

205   Lammekølle stegt med hvidløg og persille, med ristede kartofler, sovs,  
blandet salat, dressing og tzatziki 162,-

206   Stor wienerschnitzel (200 g) med brasede kartofler, ærter, citron,  
benfri sild, bearnaise- eller smørsauce 145,-

207  Glaseret skinke med flødekartofler, salat, dressing og brød 138,-

208   Stegt And med rødkål, hvide og brunede kartofler, brun sauce,  
æbler, svesker samt waldorffsalat  166,-

209  Urtemarineret svinekam med smørristede kartofler, kryddersovs, salat og dressing 130,-

210   Kalvesteg stegt som vildt med hvide og brunede kartofler, 
franske kartofler, vildtsovs, waldorffsalat, tyttebær  148,-

211   Rosastegt oksehøjreb med smørristede kartofler, whiskysauce,
 asparges i bacon, tomatsalat, spændende salat og dressing 185,-

212   Dyrekølle med waldorffsalat, tyttebær, hvide og brunede kartofler,  
franske kartofler og vildtsovs 180,-

213  Dyreryg med waldorfsalat, tyttebær, smørristede kartofler og vildtsovs 190,-

214   Helstegt oksemørbrad med petitkartofler, rødvinssovs,  
grønne asparges i bacon, tomatsalat og årstidens grønne salat 198,-

215  Stegt flæsk (8 skiver) med persillesovs, kartofler og rødbeder 145,-

216   Hvidløgsmarineret kalveculotte med flødekartofler, broccolisalat,  
tomatsalat og brød 155,-

217  Fyldt svinemørbrad med bacon, flødekartofler, salat, dressing og brød 148,-

218 Dansk bøf (2 stk.) med bløde løg, brun sovs, kartofler og rødbeder  120,-

219 Mørbradgryde med ris, salat og dressing  125,-

Til alle  

hovedretter kan 

tilkøbes brød: 

flutes, madbrød 

eller møllehjul 

Pr. kuvert 

10,-

Hovedretter

Min. 10 
kuverter



Desserter

Min. 10 
kuverter

301 Gammeldags æblekage med flødeskum   55,-

302 Hjemmelavet frugtsalat med chokoladedrys   45,-

303 Citronfromage med let pisket flødeskum  55,-

304 Hjemmelavet islagkage  50,-

305  Brownies med is og frugt  59,-

306  Pandekager (2 stk.) med is og chokoladesovs  59,-

307  Frugttærte med cremefraiche  58,-

308  Osteanretning (3 slags) med tilbehør  75,-

309   Stort dessertbord med æblekage,  
hjemmelavet is, chokoladeskåle med chokolademousse,  
brownies og jordbærtærter med frugt  (min. 20 kuverter) 95,-



Natmad

Min. 10 
kuverter

501 Pålægskagemand/-kone til 8-10 personer*  575,-

502 Pålægskagemand/-kone til 10-12 personer*  675,-

503 Store croissanter med f.eks. rejesalat, hønsesalat eller skinkesalat  40,-

504 Aspargessuppe med kødboller  55,-

505  Klar suppe med kød- og melboller og gulerødder  65,-

506  Biksemad med rødbeder og smurt rugbrød  75,-

507  Små frikadeller (3 stk.) med kold kartoffelsalat  65,-

508  Gullaschsuppe  69,-

509  Tarteletter (2 stk.) med høns i asparges  45,-

510  Pålægsfad med rullepølse, hamburgerryg, spegepølse med div. tilbehør og pynt  55,-

511  Lav selv hotdog (2 stk.) Røde pølser, pølsebrød, sennep, remoulade,  
 ketchup, agurkesalat, rå og ristede løg  55,-

* Ved pålægskagemand/-kone kan der være til flere eller færre personer, alt efter hvad det skal bruges til.



805  • Scrambled eggs med bacon og pølser  

• Lun leverpostej med champignon og bacon  

• Amerikanske pandekager med sirup  

• 3 slags pålæg – rullepølse, spegepølse og hamburgerryg med div. tilbehør  

• Osteanretning med lidt frugt og peber 

Pr. kuvert 148,-  

Brunch

Min. 20 
kuverter

Pålægsfad

Tilkøb  
af brød 

Rundstykker  

og rugbrød,  

Pr. kuvert 

20,-

Min. 10 
kuverter

Tilkøb af  

brød og smør 

Rugbrød, franskbrød  

og smør 

Pr. kuvert 

15,-

God til f.eks.  

middag,  

fødselsdag, 

morgenbuffet,  
 osv.

801  Rullepølse med sky og løg, hamburgerryg med italiensk salat,  
spegepølse og leverpostej med bacon   60,-

802  Røget filet med røræg, oksebryst med peberrodssalat,  
rullepølse med sky og løg og hamburgerryg med italiensk salat  72,-

803    Rullepølse med sky og løg, røget filet med røræg,  
spegepølse, hamburgerryg med italiensk salat  
og leverpostej med bacon  88,-

804    Rullepølse, hamburgerryg, spegepølse, filet, kylling, oksebryst, roastbeef,  
urtekødpølse, saltkød, leverpostej, paté, krydderfedt, røræg, sky, 
div. pynt og salater  135,-



Håndmadder (ingen fisk og rejer)  12,-

Rugbrødssnitter (ingen fisk)  22,-

Flotte smørrebrød  2950

Luksus-smørrebrød  35,-
Vælg mellem: Rullepølse, dyrlægens natmad, hamburgerryg, skinke, sprængt oksebryst,  
roastbeef, leverpostej, kamsteg, kylling, kalkun, fiskefilet og æg med rejer.  
Ved luksus-smørrebrød er der også rejer på fiskefileten.

Franskbrød med ost  28,-

Franskbrød med pålæg  22,-

Franskbrødssnitter  18,-

Stjerneskud  70,-

Luksus stjerneskud  85,-

Store croissanter med f.eks. rejesalat, hønsesalat eller skinkesalat  60,-

Trekantsandwich  22,-

Store sandwich  45,-

Smørrebrød
med mere

401 Bøf stroganoff med bagt kartoffelmos og rødbeder  99,-

402 Mørbrad a la creme med ristede kartofler og salat  99,-

403 Hakkebøf (1 stk.) med bløde løg, surt, kartofler og sauce  89,-

404 Stegt kyllingefilet i kryddersovs med ristede kartofler og tomatsalat  89,-

405 Karbonade (1 stk.) med kartofler og grønærter  89,-

406 Lasagne med salat, dressing og brød  95,-

Frokost

Min. 10 
kuverter



Tapas

Min. 10 
kuverter

901 Italiensk pølsebord
  • 1 slags parmaskinke  

• 4 slags italienske spegepølser 

• Div tilbehør: Hvidløg, pesto, feta med mere

TILKØB:

Krondyr med tyttebærskum  18,- 

Pandekager med laks (2 stk.) og dressing  30,- 

Varmrøget laks med hvidløgsmayonnaise  20,- 

Tapasoste med div tilbehør. F.eks. 3 slags  45,-

Tunmousse med dressing  25,- 

Landskinke med melon  20,-  

Stegte tigerrejer på spyd med aioli  18,-

Paté med tilbehør  12,-

Små blinis med fyld  15,-

Små kyllingespyd (2 stk.) med honning  10,- 

Brød og smør  15,- 

902  Tapasplatte for 2 personer  
med div. italienske pølser,  
røget skinke, lidt fisk, div salater samt pynt

125,- 

189,- 



Grillplanke 1 

• 1 stk. marineret nakkekotelet  
• 1 stk. marineret kyllingebryst  
• 1 stk. Fruehøj-frankfurter 
• Broccolisalat  
• Pastasalat 
•  1 x valgfri kartoffel 135,-
Grillplanke 2  

• 1 stk. bøf af filet  
• 1 stk. marineret nakkekotelet eller kyllingebryst 
• 1 stk. Fruehøj-frankfurter
• Pastasalat
• Broccolisalat
• Tomatsalat 
• 1 x valgfri kartoffel 170,-
Vælg mellem: Flødekartofler, kold kartoffelsalat eller smørristede kartofler

Tilkøb af brød 

Møllehjul, flutes  

eller madbrød 

Pr. kuvert 

10,-

Grillplanke



Fruehøjben – min. 10 kuverter 

Barbecue-marinerede ribben med flødekartofler,  
salat, dressing, coleslaw og brød

Kæmpepande – min. 50 kuverter

Vælg 2 slags panderetter:

1. Marineret svinekød i strimler med porrer, gulerødder og peberfrugt,  
svitset på panden og tilsat fløde

2. Urtemarineret kalkunpande, svitset med løg, lidt hvidløg,  
peberfrugt, tilsat fløde 

3. Oksekød i strimler med kryddermarinade, svitset med løg,  
svampe, perleløg og tilsat fløde

4. Kyllingepande med karry og urter i flødesauce 

Hertil serveres ris og ristede kartofler samt brød, stor salatbar  
(min. 10 slags) og dressing

Mexicansk festmenu – min. 20 kuverter
• Mexikanskmarinerede  
   kyllingstrimler 
• Mexi-krydderfars 
• Barbecuemarinerede ben  
• Hotwings 
• Mexi-bøffer
• Smørristede kartofler 
• Tacosauce 

• Tomatsalat 
• Revet ost 
• Tacoskaller 
• Majspandekager 
• Guacamole 
• Icebergsalat  
• Opdelt salatbar 
• Feta, oliven og hvidløg

11

22

33

Menuer

God til f.eks.  

reception,  

fødselsdag, 
halfest,  

 osv.

145,- 

165,- 

Tilkøb  
af dessert: 

Halv ananas med 

tequila-råcreme 
 

195,-

175,- 



Menu 4 – min. 20 kuverter
• Pindemadder med div. pålæg
• Minivandbakkelser med fyld 
• Små frikadeller 
• Små blinis med fyld 
• Små sandwich med pålæg 
• Minicroissanter med fyld 
• Skråtskårne flutes med div. pålæg, rejer og laks 

Menu 5 – min. 20 kuverter 
• Tunmousse i træbåde med pynt 
• Laksepandekager
• Rejer i små træbåde med pynt
• Krondyr med tyttebærskum
• Landskinke med melon
• Varmrøget laks med hvidløgsmayonnaise 
• Italiensk spegepølse med ost 

Skær-selv-buffet – min. 20 kuverter

Vælg 2 x kød: 
• Marineret kalkunbryst  
• Krydderskinke 
• Lammekølle med hvidløg og persille 
• Rosastegt højreb 
• Fyldt svinemørbrad med bacon 
• Glaseret skinke 
• Fruehøj-ben 
• Kylling i flødesovs
• Kalveculotte

4

55

66

175,- 

179,- 

210,- 

Tilbehør:  
• Årstidens grønne salat 
• Dressing 
• Broccolisalat 
• Tomatsalat 
• Feta, oliven og brødtern

Vælg 2 x kartofler:  
• Kold kartoffelsalat 
• Flødekartofler med pesto 
• Kartoffelmos med bacon
• Flødekartofler 
• Smørristede kartofler 
• Petit-kartofler

Min. 20 
kuverter

Receptioner



Menu 7 – min. 20 kuverter 
• Landskinke med melon
• Kyllingestrimler på sprød salatbund med bacon og dressing 
• Fyldte tortillapandekager med oksefars, hertil cremefraiche og guacamole 
• Græske frikadeller med kold kartoffelsalat 
• Brownies med is og frugt  

Menu 8 – min. 20 kuverter 
• Varmrøget laks med mayonnaise
• Fruehøj-skinke på salatbund
• Lun tærte med laks og spinat
• Hvidløgskalveculotte
• Flødebagte kartofler
• Spændende salat med dressing
• Brownie med hindbærskum  

Menu 9 – min. 20 kuverter 
• Tunmousse med dressing og pynt
• Røget krondyrfilet på salatbund med tyttebærpeberrod
• Fyldt svinemørbrad
• Højreb
• Flødekartofler
• Spidskålsalat med blåbær
• Broccolisalat
• Spændende salat
• Hjemmelavet is med frisk frugt

77

88

99

Menuer
175,- 

190,- 
Min. 20 
kuverter

235,- 



Menu 10 – min. 20 kuverter 
• 2 slags italienske spegepølser og 1 parmaskinke med tilbehør 
• Varmrøget laks med mayonnaise 
• Oksehøjreb
• Pigallekam 
• Tomatsalat
• Broccolisalat 
• Pastasalat
• Spidskålsalat med blåbær 
• Smørristede kartofler
• Rødvinssovs 
• Pandekager med is og chokoladesovs
• Æblekage med letpisket flødeskum     

1010
Min. 20 
kuverter265,- 



Helstegt 
pattegris 
eller okse

Min. 40 
kuverter

Mand med ud 
at skære

Min. 2 timer: 1.600,-

Pr. flg. time:  800,-

Kørsel

Hvis grisen steges ude  

beregnes 2 x kørsel

Hvis grisen steges ved butikken 

beregnes 1 x kørsel

Helstegt porchettasteg
• Stor salatbar (min. 10 slags, som skifter efter årstidernes grønt) 
• Dressing og tilbehør 
• Brød 
•  2 x valgfri kartoffel

Vælg mellem: Kold kartoffelsalat, flødekartofler med pesto, flødekartofler,  
mos med bacon, ristede kartofler

Helstegt pattegris – kan steges her eller på stedet
• Stor salatbar (min. 10 slags, som skifter efter årstidernes grønt) 
• Dressing og tilbehør 
• Brød 
•  2 x valgfri kartoffel

Vælg mellem: Kold kartoffelsalat, flødekartofler med pesto, flødekartofler,  
mos med bacon, ristede kartofler

Helstegt pattegris laves af en halv gris uden hovede – med hovede +10.- pr. kuvert

Helstegt okselår
• Stor salatbar (min. 10 slags, som skifter efter årstidernes grønt) 
• Dressing og tilbehør
• Brød 
•  2 x valgfri kartoffel

Vælg mellem: Kold kartoffelsalat, flødekartofler med pesto, flødekartofler,  
mos med bacon, ristede kartofler

199,- 

199,- 

185,- 



Kartofler  
& salaterKartofler 

Flødekartofler   29,-
Smørristede kartofler   29,-
Petit kartofler   29,-
Kold Kartoffelsalat   25,-
Kartoffelmos med bacon  29,-

Salater 

Broccoli salat    29,-
Coleslaw   25,-
Alm. bl. salat    28,-
Spændende salat   32,-
Stribe salat    28,-
Pastasalat   18,-
Waldorff salat   22,-
Tzatziki  22,-
Tomat salat   25,-
Opdelt salatbar – f.eks. ærter, majs, gulerødder m.m   56,-
Stor salatbar – 8 slags bl. salater m.m – min. 20 kuverter  92,-

Mindste bestilling

Mandag til lørdag min. 10 kuverter 

Nogle menuer  
min. 20 eller 40 kuverter

Emballage

Tilbageleveres rengjort af kunden 
senest tre dage efter levering 

Betaling

Netto kontant ved levering eller  
forudbetaling i butikken 

Ændring af bestilling

Kuvertafbestilling senest tre dage før 
Ret antal kuverter  

og madbestilling en uge før

Udbringning
Herning 100,- · Ikast 200,- · Sunds 200,- · Tjørring 150,- · Snejbjerg 150,- · Lind 150,- · Hammerum 150,- · Ilskov 300,-
Brande 500,- · Barde/Vorgod 400,- · Fjelstervang 350,- · Studsgård 200,- · Karup 500,- · Arnborg 300,- · Sinding 200,-

Høgild 200,- · Aulum 500,- · Kibæk 300,- · Sdr. Felding 450,- · Vildbjerg 300,- Haderup 500,-

Hør for andre byer



Grundtvigsvej 68 · 7400 Herning · Fax 97 12 00 74
info@fruehoejslagter.dk · www.fruehoejslagter.dk ·  Fruehøjslagter

Vi håber brochuren indeholder netop den menu,  
der kan gøre jeres fest til en succes.

I det daglige har vi ligeledes et stort udvalg af varer,  
der kan være med til at gøre arbejdet  

i køkkenet lettere og lidt sjovere.

Skulle brochuren mangle netop det, I ønsker, så kontakt os.  
Vi er indstillet på at opfylde ethvert ønske.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Med venlig hilsen 
Fruehøj Slagter


