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Den sikre vej til 
fantastiske madoplevelser

Kærligheden til maden og det gode humør er altid i top, når vi står og kréerer maden til 
netop dig.

Omverdenen forandrer sig dagligt – og vi følger med.

I Madxpressen er der plads til alle.

Vi klarer alt fra de gode gamle klassikere til de nyere menuer, der ud over den gode smag
appelerer til sanselige indtryk.

Smukt anrettet, fantastisk smagsoplevelse og vigtigst af alt  – altid god service, serveret 
med et smil.

Tag en inspirationstur i vores nye spændende brochure
Hos os klarer vi det hele – maden til dit bryllup, konfirmation, jul/nytår eller reception
eller en hyggelig aften med vennerne

Nogle ting har dog ikke ændret sig:
• Vi går ikke på kompromis med kvaliteten af vores råvarer
• Vi elsker nye udfordringer
• Hos os er der plads til alle, store som små
• Du er altid velkommen til at ringe eller besøge os

På glædeligt gensyn i
Madxpressen

Bjarne & Rasmus



Forretter
• 3 slags tapas à 75,-

• Fiskesymfoni med 3 slags fisk og skaldyr à 75,-

•	 Triologi af vildt med små salater og hjemmelavet kræs	 à 75,-

Hovedretter

• Oksemørbrad
• Bordelaise
• Bagte kartoffeltårne à 198,-

• Braiserede svinekæber med æbler i madeira-sovs
• Kartoffelroulade med rodfrugt à 175,-

• Lammekrone 
• Ratatouille 
• Saltbagte kartofler à 198,-

Vælg imellem 2 salater eller 3 grøntsager 



Desserter

• Fragelite med frugtcreme, chokolade & sprødt á 55,-

• Dessert trilogi med is, kage & frugt à 75,- 

• Konfektkage med syrligt, frisk & knas à 65,-

Buffet 1

• 3 små kolde forretter, serveret som tapas

• Toscana-marineret skinkesteg 
• Rosastegt kalv
• Små stegte kartofler med krydderurter
• Italiensk tomat skysauce

• 2 salater efter årstiden

• Æbledessert med makroner og flødeskum

• Flutes og smør à 185,-

Buffet 2

• Fiskesymfoni med 3 slags fisk og skaldyr

• Braiseret kylling i æble sky med bacon
• Marineret Oksetyndsteg
• Bagte kartoffeltårne

• 2 slags salater efter årstiden

• Kartoffelkage med chokoladetop og frugtcreme

• Flutes og smør à 215,- 



Madxpressens fisk & skaldyr

• Gratinerede kæmpe muslinger 

• Blæksprutte i Escabeche 

• Marinerede tigerrejer med aioli

• Ristet fisk med salsa

• Varmrøget laks med peber

• Sushi med tun og wasabicreme 

• Reje- / krebssalat

• Torsketerrin med jomfruhummer og porre

• Bagte laks med grønt låg

• Brød og smør à 238,-

Luksus buffet
• 5 tapas efter kokkens fantasi

• Oksemørbrad
• Sprængt og røget andebryst
• Pebercreme
• Kartoffel quiche 
• Ratatouille

• 2 salater efter årstiden

• Desserthapser med sødt og sprødt

• Brød og smør à 298,-



Hovedrets buffet
• Sprængt og marineret nakkefilet
• Langtidsstegt kalvestriplion
• Kylling med feta og soltørret tomat
• Lammeculotte

• Sauce bordelaise

• Kartoffelroulade med rødbede
• Fløde kartofler

• 2 salater med sprødt 

• Flutes og smør

Minimum 20 kuverter à 198,-

Tapas saml selv
• Blinis med røget fiske salat
• Lomo med majs romesco
• Kyllingespyd med hjemmelavet tomatsalsa
• Ballontin af Parma skinke med appelsin og valnød
• Andeterrin med syltede tomater
• Manchego med kompot
• Oksesalat med forårsløg og soya
• Varmrøget laks med peber og sauce verte
• Stegt mini chorizo med abrikos og løg sorbise

Godt brød og dip er et must, så det sender vi selvfølgelig altid med.

Sammensæt fra 3 – 9 ting  à 25,- pr. del 

3–4 ting er en fin størrelse til forret 
4–6 er godt til en let frokost
7–9 er super til en hyggelig aften med god rødvin



Brunch buffet
• Yoghurt med hjemmelavet muslie
• Gravad laks med skyr dressing
• Stegte krydderpølser
• Slagter bacon 
• Serrano skinke med melon
• Rullepølse, løg og sky

• Brie og blåskimmel 
• Skæreost og druer
• 2 marmelader fra spisekammeret 
• Frugtsalat
• Mini kager 

• Rugbrød, flutes og smør  à 148,-

Receptions buffet
• Svesker i bacon

• Stegt mini chorizo med abrikos

• Tærte hapser med hytteost creme

• Koldrøget laks med krydret æggestand

• Kalveterrin med wasabicreme

• Emmentaler med syltet frugt

• Tiramizu i glas 

• Flutes og smør à 158,-



Frokostbord
• Sild og karrysalat

• Røget makrelfilet med røræg

• Roastbeef med peberrod og remoulade

• Røget slagter rullepølse med løg og sky

• Hjemmelavet leverpostej med bacon og syltede rødbeder

• Små frikadeller med rødkål 

• Mørbradbøf a la creme med frisk agurkesalat

• Rugbrød, flutes og smør à 148,-

Madxpressen klassisk
• Tunmousse med salat og rejer

• Kyllingebryst med pesto og bacon
• Tomat marineret skinke
• Flødekartofler med spinat og hvidløg
• 2 salater 

• Islagkage pyntet med frugt

• Flutes og smør á 168,-



• Vi leverer altid med et smil

• Priserne er incl. moms – forbehold for prisstigninger

• Betaling: netto kontant eller ved aflevering af service

• Minimumsbestilling: 10 couverter eller efter nærmere aftale

• Ændring af couvert antal skal ske senest 4 dage før arrangement

• Maden leveres i varmekasser

• Af forretten kan der serveres en gang, hovedretten to gange og af 
 desserten en gang

• Ved levering påregnes kørselsgebyr (spørg ved bestilling)

• Emballagen returneres i rengjort stand, hverdage mellem kl. 9.00 og 14.00

• Hvis ikke emballagen er rengjort faktureres et opvaskegebyr på 1000 kr  
 pr. 20 couverter

• Brochuren er kun et forslag, andre ønsker kan også opfyldes

• Vi træffes bedst på telefonen imellem 12-14 på hverdage

• Følg os på facebook

Praktiske oplysninger
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