Man skal glæde sig til, at der er serveret!
Rosemary’s er for virksomheder, som ønsker en bred, varieret
og veltilberedt frokostbuffet.
Vi er inspireret af de traditionelle opskrifter i det danske, nordiske og europæiske køkken. Menuen er varieret og indeholder
velkendte retter i opdaterede versioner samt nye inspirerende
indslag, der supplerer helheden og rammer den brede smag.
Retterne tilberedes af gode friske råvarer og vi tager udgangspunkt i opskrifter, der sikrer masser af smag. Vi lægger vægt på
en høj grad af variation, så frokosten bliver noget man glæder
sig til hver dag.

Der skal være noget for alle
Ofte er medarbejdernes præferencer forskellige og det er vores
erfaring, at det er vigtigt for tilfredsheden, at buffetens udvalg er
bredt. Der skal være noget for alle!
Vi lægger stor vægt på at tilpasse frokostbuffeten til jeres
præferencer og behov. Det kan være, at I er mange kødspisere
eller måske er I mere til det store kolde bord. Det finder vi ud af
sammen og vi justerer gerne buffeten løbende.

Fakta om Rosemary’s
• Vi er en del af Frokostformidlingen
- en af Storkøbenhavns førende
frokostformidlere

• Vi stiller høje krav til alle vores
leverandører og handler ikke med
hvem som helst

Det må gerne være hjemmelavet

• Vi tilbereder vores retter fra bunden
og altid samme dag de serveres!

• Vi benytter egne transportører - som
sætter en ære i præcision

I Rosemary’s tror vi på det gode håndværk og vi mener, at god
mad skal laves fra bunden.

• Vi laver ærlig mad uden snyd eller
tilsætningsstoffer

• Vi tager god kundeservice alvorligt
og leverer markedets bedste fleksibilitet med et smil!

Vi laver mad uden snyd og rister selv vores løg, laver vores
eget pålæg, koger friske bønner, pandesteger frikadellerne og
koger egen fond til dejlige saucer. Hjemmelavet smager bare
bedre!

• Vi lægger vægt på, at udvise en
håndværksmæssig meget høj
standard og smager maden til
mange gange undervejs

Retter som du glæder dig til
I Rosemary’s går vi rigtig meget op i at lave menuer, som du
glæder dig til - hver uge!
Stor variation, velkendte fristelser og spændende retter i et godt
mix præger menuen.

MANDAG

Rejecocktail med Thousand Island dressing

Pålæg

Sønderjysk spegepølse med hjemmeristede løg
Rullepølse med sky
Culotte med syltede tyttebær

Buffeten er bred og byder på:
En forret - en kold anretning typisk med fisk eller kød. Her
finder du blandt andet røget laks i varianter, krydrede spyd med
kylling, minisandwich eller klassikere som rejecocktail eller
fiskefilet med grov remoulade.

Forret

TIRSDAG

Dagens lune ret

Citronbagt kyllingebryst med kartoffelbåde

Salat

Sprød romainesalat med mormordressing

Forret

Indbagte grøntsager med fiskost

Pålæg

Dyrlægens natmad
Farseret kalkun med Waldorffsalat

Pålæg - 3 forskellige slags pålæg, pålægssalater eller ost hver
dag med masser af hjemmelavede specialiteter samt individuelt
tilbehør til hvert pålæg. Her finder du blandt andet Rosemary’s
leverpostej, rosastegt roastbeef med hjemmerørt remoulade,
sommersalat og gode oste.

Filet med ærtepuré

ONSDAG

Dagens lune ret - en varm/lun ret som passer til den aktuelle
årstid, serveret med et godt tilbehør, der fuldender retten.
Her finder du klassikere som f.eks. hakkebøf med bløde løg,
lune fiskefrikadeller med nye kartofler, glaseret skinke med
paprikaris og spændende retter som f.eks. citronbagt kylling,
gourmet hotdog samt koteletter i pikant sauce.

Boller i karry serveret med hvide ris

Salat

Dagens salatbar med feta og krydret pasta

Forret

Varmrøget laks i stykker med urtecreme

Pålæg

Skinkesalat
Sprængt oksebryst med peberrod
Ost med radiser

TORSDAG

Salat - en blandet salat med friske ingredienser tre dage om
ugen og salatbar de øvrige dage, sikrer stor variation i det
grønne element og supplerer frokostretterne på fornem vis.
Salatbar hver dag kan naturligvis tilkøbes.
Kage - for nogle ugens højdepunkt. Hjemmebagt kage eller
hjemmelavet dessert til den søde tand. Her finder du dejlig
chokoladekage, drømmekage eller enkeltportioneret
citron-fromage eller æblekage lavet på friske danske æbler.

Dagens lune ret

Dagens lune ret

Lasagne med tomat og rosmarinbrød

Salat

Sprøde grønne salater med ærter

Kage

Chokoladekage med kokosglasur

Forret

Smørfisk med blommechutney

Pålæg

Halve æg med cherrytomat og brøndkarse
Roastbeef med remoulade og agurkesalat
Ribbensteg med asier

FREDAG

Dagens lune ret

Kalv i dildsauce og nye danske kartofler

Salat

Dagens salatbar med bønner og radiser

Forret

Skiver af orangeglaseret andebryst

Pålæg

Hønsesalat
Hamburgerryg med italiensk salat
Torskerogn med citron og rørt mayo

Dagens lune ret

Frikadeller med kartoffelsalat og purløg

Salat

Råkost med rosiner og tranebær

Dialog med et smil
Vi tager service meget alvorligt og leverer nærvær, punktlighed,
fleksibilitet og dialog med et smil.
Jeres faste kontaktperson holder snor i de daglige leverancer
og sørger for, at I får opfyldt jeres ønsker til tiden. Vi holder tæt
dialog og elsker at modtage både ris og ros.

Markedets bedste fleksibilitet
Vi tilpasser os til jeres travle hverdag - og tilbyder markedets
bedste fleksibilitet.
Vi sætter en ære i at tilberede vores mad samme dag, som I
skal nyde den. Vi planlægger vores tilberedning fra dag til dag
og modtager dugfriske varer hver morgen til dagens retter.
I kan derfor justere ubegrænset op og ned helt indtil kl. 14.00
hverdagen før levering - også selvom I får rigtigt mange gæster
eller en hel afdeling pludselig er ude af huset!
Læs mere om Rosemary’s på vores
hjemmeside rosemarys.dk eller kontakt
Frokostformidlingen i dag og hør mere.

I er velkomne til at prøve
I Rosemary’s har vi rigtig mange trofaste kunder, som elsker
den brede buffet og gerne efterspørger specifikke retter, som de
holder særligt af.
Vi kan naturligvis fortælle vidt og bredt om vores produkt - men
vi er kun en succes, hvis vores kunder synes, at vi er det!
I er meget velkomne til at teste os i en kort eller længere periode. Så kan I selv få syn og smag for sagen.
Så ring til os i dag og sørg for at der bliver serveret!

Vi glæder os til at høre fra jer og I er
naturligvis meget velkomne til at prøve
Rosemary’s buffet i en periode.
Ring og få et godt tilbud!
Frokostformidlingen
Smedeland 30
2600 Glostrup
T
M
W

88 82 62 95
kontakt@frokostformidlingen.dk
frokostformidlingen.dk / rosemarys.dk

