26
lækre

3-RETTERS MENU
SMØRREBRØD

SELSKABER

FYRAFTEN

LÆKKER MAD

26 SPISESTEDER

HYGGELIGE SPISESTEDER

GOURMETBURGER

STORE KOLDE BORD
STEGT FLÆSK

BUFFET FØDSELSDAGE

DER ER NOGET OM SNAKKEN, FESTEN BLIVER SJOVEST PÅ BAKKEN!

Bræddehytten
Stedet der er besøget værd

VELKOMMEN TIL BRÆDDEHYTTEN!

HALV PRIS år
12
børn under
IS
T
GRA
3 år
børn under

Normalpris kr. 385,-

TILBUDSPRIS KUN 325,Der gives ikke yderligere rabat på dette tilbud.

KONTAKTOPLYSNINGER:
bells@bells.dk · Tlf. +45 3964 1906
www.bells.dk

FROKOST BUFFET

148,-

128,-

SELSKABSMENU

LUKSUS AFTEN BUFFET

Aftentilbud
Mellem kl 16-22
• Aftenbuffet med tag selv softice
• 1½ times fri øl, vin og vand
• Kaffe og 1 avec

STEGT FLÆSK AD LIBITUM

2 retter 258,3 retter 299,-

189,FROKOSTBUFFET 129,AFTENBUFFET 159,RIB EYE MENU

Hvidløgsrejer/Rib eye steaks/Vaniljeparfait

2 RETTER 299,- 3 RETTER 329,-

Hvis I vil bestille et selskab, kan I enten ringe
på 3964 1292 eller sende en mail til
info@braeddehytten.dk
Se hvad vi ellers kan tilbyde på vores
hjemmeside www.braeddehytten.dk

TIL ALLE MENUER KAN TILKØBES
FRI ØL, VAND OG VIN

JULEFROKOSTEN 2018

– KAN BESTILLES HOS OS!

Hvide Hest har en enestående beliggenhed lige ved
scenen og med udsigt til skoven. Vi kan tilbyde de
perfekte rammer for alle størrelser selskaber op til
500 personer. Vores dygtige kokke, samt veloplagte
tjenere vil med omhyggelighed og godt humør altid
sørge for, at jeres fest er i trygge hænder.

SE FLERE MENUFORSLAG PÅ HVIDEHEST.DK
BESTIL JERES BORD ALLEREDE I DAG!
Tlf. 39 63 40 50 – www.hvidehest.dk – hvidehest@hvidehest.dk

Bakkens hyggeligste
og bedste spisested

KUN
159,Spis og nyd vores store
og smagfulde grillbuffet
Børn u. 12 år 69,- / Børn u. 6 år 29,-

Øl/Vin ad libitum 99,Sodavand ad libitum 49,-

Kæmpe buffet
kun 129,Børn u. 12 år ½ pris
Børn u. 6 år gratis

Ad libitum øl eller vin
i 2 timer kun 99,-

Prøv vores aftenbuffet. Der er noget for enhver smag.
Dagens suppe · Fiskefad med dressing
3-4 slags kød · 2 lune retter · 3 slags kartoffel
2 slags sauce · Stor salatbar · Softice, frugt og desserter

Kr. 159,-

Alt inklusiv!

• Perlens hjemmegravad laks med dijondressing
og æble/selleri salat (serveres ved bordet)
• Aftenbuffet
• 1½ times fri drikkevarer (øl, vin og sodavand)
• 1 avec til kaffen

Mandag til torsdag: 299,Fredag til søndag: 359,-

100 % mæthedsgaranti!

(Normalpris 439,-)
Mulighed for tilkøb af ekstra times drikkevarer 75,- pr. time.

Vi tager imod alle slags selskaber.
Vi glæder os til at tage imod jer.
Kontakt os for mere info eller spørgsmål.

tosostre@dahl-dk.com
www.tosostre.dk – tlf. 3963 9190

Velkommen til Restaurant Bakkens Perle

Tlf. 39 63 71 71
balkon51@dahl-dk.com

Vi har selvfølgelig også et stort a la carte kort,
selskabsmenuer og frokostbuffet.

Vi glæder os til at se jer.

Bakkens Perle - tlf 3964 3164 - mail: post@bakkensperle.dk
www.bakkensperle.dk

Bestil i dag på tlf. 3996 2090 • fest@bakken.dk • bakken.dk/grupper

BONDESTUEN
BONDESTUEN

Du finder os lige ved Bakkens hovedindgang.
Vi serverer hjemmelavet mad af høj kvalitet.
Vi har lokaler i forskellige størrelser og en skøn udsigt
til Dyrehaven. Vi ses på Restaurant
Røde Port til din næste fest!

TEATERMENU:
Varmrøget laksemousse på bund af salat
og sauce verte. Dertil brød og smør.
Unghanebryst med fennikelpølse, sommergrønt,
kyllingeglace og smørstegte kartofler.

199 kr.

Stegt flæsk eller American spareribs ad libitum.
148 kr.

Restaurant Røde Port · rode@port.as
www.rodeport.dk · Tlf. 3964 1198

Mad & drikke
ad libitum

Kun 249,-

Frokostbuffet 129,Stegt flæsk 148,Menu 2

Fiskesymfoni/Oksemørbrad/
Desserttallerken

2 retter: 269,- 3 retter: 309,-

Bakkens bedste og største åbne grillbuffet! Hertil lune retter og salatbar.
Spis så meget du har lyst til!

Selskaber fra 10 – 220 personer
og skræddersyede arrangementer
til enhver anledning.

Aften grillbuffet inkl. salatbar

Bestil på 3963 9515 eller send en mail
til info@bakken-bondestuen.dk

Børn u. 12 år ½ pris /Børn u. 6 år 25,-

Se alle vores andre
spændende tilbud på
www.bakken-bondestuen.dk

Kun 159,-

bofhus@dahl-dk.com · Tlf. 3963 4950

Restaurant

Laura

Restaurant Laura er for jer, der vil have
god kvalitet for en rimelig penge.
Vi serverer en lækker og varieret buffet,
hvor der er noget for alle.

Aftenbuffet

KUN
159,-

vand
Inkl. øl, vin og
ad libitum
8 kr.
i 1½ time 31

Frokostbuffet

KUN 129,-

Inkl. øl, vin og
vand
ad libitum i 1½
time
288 kr.

Stegt flæsk

KUN 148,ad libitum
(ovnstegt)

Smørrebrød
fra 42 kr.

2 retter 248 kr.
3 retter 289 kr.
Hjemmelavet varmrøget laks med salat,
puré af rodfrugter & urtecreme.
Sous Vide oksefilet, små bagte kartofler/
pommesfritter, årstidens grøntsager & bearnaise.
Desserttallerken med kage, is og friske bær.

Frokost- og aftenbuffet arrangeres
efter tema og ønske. Pris fra 129 kr.
Kontakt os på:
www.restaurantlaura.dk · tlf.: 3963 5356

En fantastisk
oplevelse!

Velkommen i vores hyggelige lille restaurant med
opmærksom og personlig betjening.
Al vores mad er hjemmelavet, og vi tilretter
gerne menuen efter jeres ønsker.

Tlf. 3963 3028 eller elverdybet@icloud.com

Kun 169,Børn halv pris

Spis Italiensk Gourmet
Buffet på Bakken
Altid minimum 15 slags
kød og stort salatbord med mange
italienske specialiteter.
Altid friskbrygget kaffe og kage
fra egen konditor.
Bestil bord på 3963 1400 eller caesar@bakken.dk

Bestil i dag på tlf. 3996 2090 • fest@bakken.dk • bakken.dk/grupper

Buffet 139 kr.*

JUL PÅ
BAKKEN
2018

Se flere menuforslag på
vores hjemmeside.
*kræver forudbestilling.

Plads til 400
spisende gæster

ØLGOD
Ring på tlf. 2260 2400
olgod@bakken.dk · www.ol-god.dk

DEN GODE SMAG
PÅ BAKKEN

Restaurant I LÆ byder på kvalitets burgere
med varieret udbud af velsmagende fyld og
tilbehør.

Der er noget om snakken,
julefrokosten er sjovest
på Bakken! I 2018 åbner vi
op for Jul på Bakken, og
vi glæder os til at sprede
julestemning og julehygge
om dig og dine gæster!

Restaurant I LÆ · www.ilae.dk · Tlf.: 2169 3940

RESTAURANT

BØGELY

Køb turbånd online
og spar op til 50 kr.
Køber du turbånd online,
går det hurtigt, når du
skal have udleveret dit
turbånd i Bakkens
Salg & Information.
Køb dit turbånd på
shop.bakken.dk

Fantastisk placering ud til Dyrehaven
Vi åbner hver dag kl. 12 og har altid
frisksmurt smørrebrød.
Høj kvalitet og god service!
Fra kl. 12 – 16

BØGELYPLATTE 139 KR.
Fra kl. 16
American-Greather Omaha Culotte
m. bearnaisesauce og tilbehør

189 KR.

3 RETTERS MENU – FRA 299 KR.

www.boegelybakken.dk
tlf. 3963 4370

Vi åbner hver dag kl. 12.00. Hos os får du en
gastronomisk oplevelse – vi står for høj kvalitet.

Melder du dig
ind i MitBakken
sparer du op til
50 kr. pr. turbånd.

3 retters selskabsmenu fra kr. 298,-

Prøv vores
berømte og
overdådige
grillbuffet

KUN

199,-

Altid
hurtig
betjening!

Det gastronomiske flagskib på Bakken.
Selskaber fra 10 – 400 personer.
www.restaurantskovly.dk • Tlf. 3963 6185

Bestil i dag på tlf. 3996 2090 • fest@bakken.dk • bakken.dk/grupper

