
Fester 



Fest eller venner på besøg ... 
Rosemary’s tilbyder at levere maden til din næste fest eller gæstemiddag.   
 
Både vores festmenuer samt vores populære ”fredagsmiddag” laves fra bun-
den af gode friske råvarer og leveres lige klar til at anrette til fest eller til gæ-
ster. Med maden følger en udførlig vejledning til hvordan du selv eller serve-
ringspersonalet let kan anrette maden på tallerkner eller som en buffet.  

Får dit firma frokost fra Rosemary’s kan du bestille Fredagsmenuen til leve-
ring sammen med frokosten om fredagen. Menuen er pakket således, at 
den er let at opbevare og transportere og kan naturligvis også benyttes til 
gæster om lørdagen. Ring på 88 53 76 26 for at høre mere.   
 
Alle priser er inkl. moms. 
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Festmenu 

 

Roulade af laks og rødtunge  

serveret med chutney af rødbede og mild persillepesto 

♣ 
Medaljon af kalv 

serveret med svampefrikassé, grønne asparges og 

nøddebagte kartofler 

eller 

 Oksemørbrad 

serveret med rødvinssauce, kartoffeltimbale 

og årstidens grøntsager  

♣ 

Mokkafragilité med citrussalat og appelsinsirup  

eller 

Italiensk chokoladekage med mini 

Sarah Bernard og råsyltede bær 

 

Kr. 200,- pr. kuvert 

”Fredagsmenu” 

 

 

Varmrøget laks 

på sprød salat med krydderurtedressing   

♣ 
Unghane eller kalvemedaljon 

serveret med timiansauce, 

årstidens grønt samt kartofler 

♣ 

Hindbærmoussekage 

serveret med råsyltede bær 

og karamelbrud   

 
 

Kr. 150,- pr. kuvert 



Vi er bedst til maden ... 

I Rosemary’s er vi et ungt kokketeam, som brænder for det gode håndværk.  
 
Vi har bred erfaring fra store og små restauranter og er uddannet steder hvor man ikke 
går på kompromis med kvalitet, tradition og håndværk. 
 
Vi har overladt administrationen til Frokostformidlingen, så vi kan koncentrere os om det 
vi brænder for og det vi er bedst til - at lave god mad til jer. 
 
Ring på 88 53 76 26 og hør mere om receptioner eller bestil mere information på  
kontakt@rosemarys.dk eller www.rosemarys.dk  

Køkkenchef Rasmus Poulsen 

Teamet bag Rosemary’s 

Når man holder fest kan der være mange ting, som skal arrangeres.  
 
Vi har mange års erfaring med at sikre, at maden bliver en rigtig god oplevelse og vi vil rigtig 
gerne lave maden til dine gæster.  
 
Til at hjælpe dig med at arrangere alt det øvrige som f.eks. et festtelt, underholdningen, ser-
vice, m.v. kan vi anbefale nogle dygtige firmaer, som hver især er gode til deres speciale. 
Dem kan du med fordel benytte, således at dit arrangement bliver lige som du vil have det. 
 
Vi foretrækker at koncentrere os om maden - på denne vis ved vi, at vi er 100% fokuserede 
på det vi er bedst til.    
 
Ring 88 53 76 26 for at få referencer til vore partnere.  

Rosemary’s Kitchen   -    Ringager 4 B   -    2605 Brøndby   -    Tlf. 88 53 76 26   -    kontakt@rosemarys.dk   -    www.rosemarys.dk 


