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Velkommen til KOKKENS BUFFET ! Indhold:

Side 2-3   Betingelser ! indhold
Side 4-5  Stegebuff et fra kr. 89,-
Side 6  Festbuff et 125,- 
Side 7  Middags Buff et 119,-/ Forsamlings Buff et 119,-
Side 8  Fest Dinerparty Buff et 139,-
Side 9  Luksusbuff et 150,- / Megabuff et 145,-
Side 10  Tapas retter 135,-
Side 11  Frokost 145,- / Brunch 115,-

Der fi ndes et større udvalg på kokkensbuff et.dk

Book din buff et / Menu online på kokkensbuff et.dk, alle æn-
dringer kan fortages frem til 8 dage før festen!

Skriv med vores salgspersonale på 
info@kokkensbuff et.dk

Eller kontakt vores callcenter på tlf. 72302005 og læg en 
besked. Vores salgspersonale vil derefter straks vende tilbage 
med svar eller vejledning.

HUSK ! 

FLERE GODE TILBUD PÅ 
 WWW.KOKKENSBUFFET.DK

Landsdækkende diner transportableLandsdækkende diner transportable
Privat fest eller Virksomhedsarrange-Privat fest eller Virksomhedsarrange-
ment ? ment ? 

Vi leverer dejlige & lækre buff eter lige Vi leverer dejlige & lækre buff eter lige 
til døren. til døren. 

KOKKENS BUFFET TILBYDER:KOKKENS BUFFET TILBYDER:

ET STORT UDVALG af hjemmelavet ET STORT UDVALG af hjemmelavet 
buff et tilbehørsretter fl ot anrettet i buff et tilbehørsretter fl ot anrettet i 
skåle og på fade med et spændende skåle og på fade med et spændende 
udvalg af forskellige ovnstegte hele udvalg af forskellige ovnstegte hele 
stege af god kvalitet.stege af god kvalitet.
BUFFET FRA KUN 89,- kr. pr. kuvert BUFFET FRA KUN 89,- kr. pr. kuvert 
(Min. 10 kuverter) Alle priser er u/lev.(Min. 10 kuverter) Alle priser er u/lev.

ONLINE BESTILLING PÅ WEB-SHOP du ONLINE BESTILLING PÅ WEB-SHOP du 
kan ændre og rette i din bestilling frem kan ændre og rette i din bestilling frem 
til 8 dage før festen.til 8 dage før festen.
www.kokkensbuff et.dkwww.kokkensbuff et.dk

UDBRINGNING ALLE UGENS DAGE til UDBRINGNING ALLE UGENS DAGE til 
en fordelagtig pris incl. miljøafgift. Ved en fordelagtig pris incl. miljøafgift. Ved 
levering bærer chauff øren festmaden levering bærer chauff øren festmaden 
ind og gennemgår din bestilling inden ind og gennemgår din bestilling inden 
maden overlades til dig. Se priser på maden overlades til dig. Se priser på 
hjemmeside.hjemmeside.

GRATIS AFHENTNING af rengjorte fade GRATIS AFHENTNING af rengjorte fade 
og skåle efter festen. Se betingelser på og skåle efter festen. Se betingelser på 
kokkensbuff et.dkkokkensbuff et.dk

AFBESTILLINGS-FORSIKRING TIL KUN AFBESTILLINGS-FORSIKRING TIL KUN 
99,- kr. dækker annullering af hele 99,- kr. dækker annullering af hele 
bestillingen frem til selve festdagen i bestillingen frem til selve festdagen i 
tilfælde af sygdom. (Se betingelser på tilfælde af sygdom. (Se betingelser på 
hjemmesiden.)hjemmesiden.)

Tlf.nr. 7230 2005 på alle hverdage ml. Tlf.nr. 7230 2005 på alle hverdage ml. 
9.00-18.00.9.00-18.00.

Email: info@kokkensbuff et.dkEmail: info@kokkensbuff et.dk

Bestil nu, det er nemt, billigt og læk-Bestil nu, det er nemt, billigt og læk-
kert.kert.

Kokkens Buff et ud af huset leveret lige Kokkens Buff et ud af huset leveret lige 
til køkkenbordet - det er da nemt.til køkkenbordet - det er da nemt.

BETAL FØRST 4-5 DAGE FØR FESTEN !BETAL FØRST 4-5 DAGE FØR FESTEN !
Valgfri Natmad

fra kun 
  15,-

pr. kuv.



Buff et ud af huset

Fra 89,- pr. kuv.

HUSK ! 

FLERE GODE TILBUD PÅ 
 WWW.KOKKENSBUFFET.DKKokkens Stegebuff et

- prisbevidst & lækker festmad lige til døren

Her kan du selv sammensætte en rigtig lækker Stegebuff et med mange forskellige retter, så 
der er noget for enhver smag til en rigtig god pris. Der er Stege fra kr. 19,- pr. kuv. og tilbehør 
fra kr. 8,- pr. kuv. Du har mulighed for selv at vælge både mængde og antal retter pr. person. Vi 
beregner 100 gram kød i rå vægt pr. kuvert pr. steg og her vælger man altid minimum 3 slags 
stege. Pris fra kr. 89,- pr. kuv. Minimum 10 kuverter.

Valgfri hele stege FRA KUN kr.19,- pr. del. pr. kuv.
* Glaseret skinke med honning marinade.
* Tomatmarineret svinefi let.
* Helstegt nakkefi let BBQ marineret.
* Ovnbagt kalkunbryst krydret med peber.
* Ovnstegt nakkefi let vendt i peber sesam.

Valgfri hele stege FRA KUN kr.25,- pr. del. pr. kuv.
* Rosastegt Oksefi let med hvidløg.
* Baconsvøbt kalkunbryst.
* Farseret kalkunbryst med soltørrede tomater & feta.
* Gourmetkrydret kalvecuvette.
* Indbagt farseret svinemørbrad.
* Ovnstegt lammekølle krydret med rosmarin.
* Baconsvøbt svinefi let.

Valgfri hele stege FRA KUN kr.39,- pr. del. pr. kuv.
* Helstegt oksemørbrad .
* Spareribs marineret med BBQ.
* Kalveculottesteg.

Valgfri buff et dele KUN kr. 19,- pr. del. pr. kuv.
* Mexicansk pandekage (buff et).
* Græske frikadeller lavet af oksekød.
* Indbagt laks med spinat og souffl  éfars.
* Kyllingefi let i skiver marineret med pesto.
* Mini schnitzel hertil kold tartar sauce. 
* Stegte BBQ kyllingevinger.
* Hjemmelavet lakselasagne m. spinat i fad.
* Mini frikadeller.
* Ovnstegt kyllingelår krydret med grillkrydderi.
* Hjemmelavet Italiensk inspireret. 
* Lasagne med oksekød og ostesauce.
* BBQ marineret minikøller.

Vælg minimum 3 x valgfrie Stege/buffet dele 
& 4 x valgfrit Tilbehør

Valgfri tilbehør KUN kr. 8,- pr. del pr. kuv.
* Flødebagte kartoff er i fad tilsmagt med timian.
* Hjemmelavet klassisk kold kartoff elsalat.
* Hjemmelavet Thousand Island dressing og brød.
* Hjemmelavet tzatsiki (græsk salat).
* Små saltbagte kartofl er med timian.
* Ovnbagte små kartofl er bagt med pebermix.
* Små kartofl er vendt i pesto, peberfrugt og løg.
* Klassisk salatfad med fl ere slags grøntsager.
* Salat toppings 
* Små kartofl er i bearnaisesauce anrettet i skål.
* Bulgursalat med grøntsager .
* Mild senneps sauce med peberkorn.
* Coleslaw vendt i hjemmelavet coleslaw dressing.
* Bearnaisesauce & hjemmelavet brun sauce. 
* Bønnesalat med rødløg og cherrytomater 
* Hvidkålssalat i appelsinmarinade.
* Hvid balsamico dressing.

Valgfri tilbehør KUN kr. 10,- pr. del pr. kuv.
* Bagt kartoff el, 2 slags kryddersmør.
* Grøntsager marineret i æblevinagrette.
* Rødkålssalat med appesin.
* Gratineret pasta i tomatfl ødesauce med bacon.
* Luksus kartoff elsalat m. agurk, grøn peber, dild.
* Årstidens mixed bladsalat og grøntsager.
* Tomatsalat med salattern og oliven.
* Grovratatuille grøntsager i tomatsauce.

Valgfri tilbehør KUN kr. 12,- kr. pr. del pr. kuv.
* Kyllingetærte m. pikantost og pesto.
* Hjemmelavet laksetærte med spinat.
* Mixed frisk salat med pasta og nøddeknas.
* Agurk og gulerodsstave med dip.
* Vegetar tærte med tomat og salattern.
* Broccolisalat med bacon og solsikkekerner.
* Kyllingesalat m. bacon & soltør. tomater.
* Pastasalat med soltørrede tomater, spinat.
* Pastasalat med grøntsager & lufttørret salami.

Valgfri Stege
fra kun 

  19,-
pr. kuv.

Valgfri Tilbehør
fra kun 

  8,-
pr. kuv.



Festbuff et

Fra 125,- pr. kuv.

Kokkens Festbuff et
- prisbevidst & lækker forret & buff et lige til døren

Her kan du selv sammensætte en rigtig lækker Festbuff et med mange forskellige retter. Du får 
hele 2-retter fra kun kr. 125,- pr. kuv. Minimum 10 kuverter. (norm. pris 140,-)

Valgfri Stege
   3 stk..

Valgfri Forret
   1 stk.. Valgfri Tilbehør

   5 stk..

Valgfri Madtærte
   1 stk..

1 valgfrie Forret
3 valgfrie Stege/buff et dele 

5 slags valgfrit Tilbehør
1 valgfri tærte

FORRET (vælg 1 slags)
* Tarteletter (2 stk) med høns i asparges. (+5 kr.)
* Lufttørret skinke på fad med melon. Hertil brød.

HELE STEGE / KØDRETTER (vælg 3 slags)
* Oksefi let (rosastegt) (+5kr.)
* Mini grillkøller
* Stegte BBQ kyllingevinger.
* Helstegt svinefi let (grillkrydret).
* Ovnstegt nakkefi let vendt i peber sesam.
* Hjemmelavet Italiensk inspireret lasagne
* Skiver af kyllingefi let marineret med pesto.
* Kalkunbryst (hvidløgskrydret).
* BBQ marineret kyllingefi let (buff et)
* Nakkesteg (BBQ marineret).

TILBEHØR (vælg 5 slags)
* Bønnesalat med rødløg, cherrytomater.
* Coleslaw vendt i hjemmelavet dressing.
* Flødebagte kartofl er m. bacon, hvidløg & tomat.
* Flødebagte kartofl er i fad tilsmagt med timian.
* Hjemmelavet bulgursalat i hvidløgsmarinade.
* Hjemmelavet kold karrykartoff elsalat anrettet i skål.
* Hjemmelavet tzatsiki (græsk salat).
* Hvidkålssalat vendt i appelsinmarinade.
* Mixed bladsalat og pasta.
* Små saltbagte kartofl er med timian.
* Salatfad med bladsalat og fl ere slags grøntsager.
* Klassisk kold kartoff elsalat anrettet i skål.
* Vegetar pastasalat med løg og peberfrugter.
* Tomatsalat i marinade med løg og salattern.
* Små ovnstegte kartofl er krydret med persille.
* Hjemmelavet Thousand Island dressing og brød.
* Pestokartofl er med peberfrugt og løg.

HJEMMELAVET TÆRTE (vælg 1 slags)
* Vegetar tærte med tomat og feta.
* Kyllingetærte med pikantost.
* Vegetar tærte med porre.

* Farseret kalkunbryst med soltørrede tomater og salatost.
* Hjemmelavet grøntsagstærte.
* Kalvecuvette gourmetkrydret.
* Små saltbagte kartofl er. 
* Flødekartofl er krydret med timian.
* Grovratatuille grøntsager i tomatsauce.
* Hjemmelavet tzatsiki, (Græsk salat med agurker).
* Pastasalat m. grøntsager & lufttørret skinke.
* Mixed bladsalat med pasta og nøddeknas. 
* Hvid balsamico dressing.

Kokkens´s grønne Forsamlings buff et
10 forskellige retter - Perfekt til en festlig forsamling med den 
grønne buff et ud af huset. kr. 119- pr. kuv. min. 10 kuv.

Bestil en buff et her...

119,- pr. kuv.

FLERE GODE TILBUD PÅ 
 WWW.KOKKENSBUFFET.DKHUSK ! 

Kokkens´s lette Middags buff et
10 forskellige retter - Kokkens Lette Middagsbuff et - Mad ud af 
huset. Buff et med 1 x kyllingret, 1 x madpandekage, 1 x tærte, 
1 x steg, 6 x tilbehør. kr. 119,- pr. kuv. min. 10 kuv.

* Agurke & Gulerodsstave m. dip.
* BBQ marineret kyllingefi let. Anrettet i fad.
* Mexicanske pandekager, med chili con carne.
* Orientalsk krydret svinefi let.
* Laksetærte med tomat.
* Små saltbagte kartofl er m. timian.
* Kartoff elskiver i basilikum-/tomat sauce.
* Tomatsalat med løg, salatost og oliven.
* Råmarinerede grøntsager med æblevinagrette.
* Mixed salat med olie/eddikedressing.

Valgfri Forret
fra kun 

  15,-
pr. kuv.



Dinerparty Buff et

Fra 139,- pr. kuv.

Kokkens Fest Dinerparty Buff et
- prisbevidst & lækker Forret & buff et lige til døren

Imponer dine gæster med denne overdådige Fest Buff et til dit Diner Party. Du får hele 2-retter 
for kun kr. 139,- pr. kuv. Minimum 10 kuverter. (norm. pris 170,-)

3 x Stege/Kylling
.

1 x Forret

6 x Tilbehør

1 x Gratin

1 x Forret
2 x Stege/1 x kyllingret 

6 slags Tilbehør
1 mini gratin

FORRET (1 slags)
* Rørt tunmoussé på sprød salatbund.
   Incl. dressing. Hertil brød.
 

HELE STEGE / KØDRETTER (vælg 3 slags)
* Kalvecuvette let krydret.
* Marineret svinemørbrad 
* Pestomarineret kylling anrettet i fad.TILBEHØR (6 slags)

* Broccolisalat med bacon.
* Tzatsiki (græsk salat)
* Kold kartoff elsalat.
* Flødebagte kartofl er i fad tilsmagt med timian.
* Tomatsalat med basilikum og mozzarella.
* Årstidens mixed salat.

MINI GRATIN (1 slags)
* Mini Blomkålsgratin med persille.

* Rosastegt krydret oksefi let.
* Baconsvøbt kalkunbryst.
* Mini schnizel med crispy panade hertil kold tartar sauce.
* Nakkesteg vendt i peber sesam.
* Bagt kartoffl  el hertil hjemmelavet porrecreme.
* Bearnaisesauce og hjemmelavet brun sauce.
* Coleslaw vendt hjemmelavet dressing.
* Flødebagte kartoff elskiver krydret med hvidløg.
* Hjemmelavet bulgursalat med grøntsager i hvidløgsmarinade.
* Hjemmelavet klassisk kold kartoff elsalat.
* Pastasalat med soltørrede tomater, solsikkekerner, spinat og porre.
* Salatfad med bladsalat og fl ere slags grøntsager.
* Hjemmelavet dressing og brød.

Kokkens´s Megabuff et
Vil du holde en fest med en stor buff et, altså en Megabuff et, så 
har vi den helt rigtig buff et her. 145,- pr. kuv. Minimum 10 kuv.
4 x kød og 9 x spændende tilbehør. (norm. pris  166 kr. pr. kuv.)

Mega- / Luksusbuff et

fra 145,- pr. kuv.

FLERE GODE TILBUD PÅ 
 WWW.KOKKENSBUFFET.DKHUSK ! 

Kokkens´s Luksusbuff et
9 forskellige buff etretter - Lækre hele stege af god udskæring. 
Buff et med bl.a. oksemørbrad kr. 150,- pr. kuv. Minimum 10 
kuv.

* Helstegt oksemørbrad.
* Marineret svinemørbrad 
* Gennemstegt nakkefi let med BBQ marinade
* Flødebagte kartofl er med parmasan.
* Små kartofl er bagt med hvidløg og mynte og urter.
* Pastasalat med pesto og radicchio bladsalat.
* Bulgursalat med grøntsager vendt i hvidløgsmarinade
* Coleslaw vendt i hjemmelavet coleslaw dressing
* Ceasar salat med parmasan og croutons. Hertil dressing.

Valgfri Dessert
fra kun 

  15,-
pr. kuv.



Tapas Buff et

kr. 135,- pr. kuv.

Kokkens Tapas Buff et
- prisbevidst & lækker Tapas buff et lige til døren

Imponer dine gæster med denne overdådige Tapas Buff et til din kommende fest. Du får hele  
8 slags færdiglavet tapas retter på fad for kun kr. 135,- pr. kuv. Minimum 10 kuverter.

9 x tapas

8 SLAGS TAPAS & BRØD

TAPAS (8 X TAPAS INCL. BRØD)

* TAPAS: Kalvecuvette i skiver (kold) med sød chili anrettet på bladsalat.
* TAPAS: Kold dampet laks med kanel og æblemos anrettet i skåle.
* TAPAS: Medister med marineret artikok.
* TAPAS: Mini tortillatårn med tzasiki pyntet med chili.
* TAPAS: Små saltbagte kartofl er.
* TAPAS: Stegt rib stykker hertil svedskepuré med hvidløg.
* TAPAS: Indbagt brie hertil marineret valnødder og ahornsirup
* TAPAS: Jordbærtrifl i i små skåle.
* TAPAS: Stenovnsbagt brød og smør.
 

* Amerikanske pandekager hertil sirup.
* Frugtfad med friske frugter.
* Lufttørret skinke i skiver anrettet på fad pyntet med honningmelon.
* Schramble eeg med bacon & luksus cocktailpølser.
* Skive ost portionsvis på fad og Brie anrettet på krølsalat.
* Sønderjysk salami med pynt anrettet på fad hertil hytteost.
* Yoghurt anrettet i portionskåle med ahornsirup, hertil müsli.
* Kokkens frisk bagt rugbrød, franskbrød og smør.

Kokkens´s Brunch Buff et
Vi anbefaler denne Luksus brunch ud af huset, som kan serveres 
hjemme hos dig selv eller i lejede lokaler. En brunch som nydes 
i nærvær af venner og familie på en festlig formiddagr. 115,- pr. 
kuv. Minimum 10 kuv.

Frokost / Brunch

fra 115,- pr. kuv.

FLERE GODE TILBUD PÅ 
 WWW.KOKKENSBUFFET.DKHUSK ! 

Kokkens´s Frokost
8 forskellige frokostretter - De mange forskellige frokostretter 
gør, at det ser meget indbydende ud. kr. 145,- pr. kuv. Minimum 
10 kuv.

* Lakseroulade pyntet med grønne asparges, anrettet portionsvis på fad.
* Ananasring med hjemmelavet hønsesalat hertil pynt & fl utes.
* Mini pølsebord med 4 slags pålæg og tilbehør.
* Leverpostej med champignon og bacon anrettet på fad.
* Agurk & gulerodsstave hertil dip.
* Frugtfad med fl ere slags friske frugter.
* Ostebord med 3 slags ost. Hertil kiks og pynt.
* Brød og smør.

Valgfri ekstra tapas
fra kun 

  20,-
pr. kuv.

Valgfri ekstra retter
fra kun 

  15,-
pr. kuv.


