
LANDSDÆKKENDE DINER TRANSPORTABLE 
JYSK DINER TLF. 70250102

Bryllup Festmad 2021

Minimum 10 kuverter

Book maden nu og betal senere... 
Bestil menu eller buffet udefra. Du vil spare tid, penge og besvær, lad 
Jysk Diner levere festmaden lige til døren inden gæsterne kommer. 

Du kan ændre i kuvertantallet frem til 8 dage inden festen. Vores festmad 
er færdiglavet og anrettet i skåle og på fade. Vi leverer i hele landet for 
et mindre beløb, og vi afhenter selv vores service efter festen. 



Fra KUN kr.199,- pr. kuv. ex. lev.

Bryllupsbuffet
3-retteres bryllupsbuffet

1) Lakseroulade med pikantost anrettet på fad pyntet med kaviar og  
    cherry tomat. Hertil dilddressing og Rustik baguette.

2) Røget regnbue-ørredfilet på fad med kaviar, citron, tomat og dress 
    ing. Hertil Rustik baguette.

3) Rørt tunmoussé på sprød salatbund, anrettet portionsvis på fad.  
    Hertil hjemmelavet dilddressing og brød.

4) Frisk ananasring med hjemmelavet hønsesalat anrettes på salatblad 
    med tomat pynt. “BYG SELV FORRET”. Hertil baguette. 

5) Portions-anrettet Lakseroulade med pikantost pyntet med kaviar og  
    cherry tomat. Hertil dilddressing og baguette. (+10,-)

Oksemørbrad.

Gourmetkrydret kalvecuvette.

Baconsvøbt kalkunbryst.

Kyllingetærte med pikantost og grøntsager.

Italiensk inspireret flødekartofler med tomat og bacon.

Luksus kartoffelsalat med agurk, grøn peber og løg.

Pestomarineret kartofler mixed med rød peber og løg.

Broccolisalat med bacon og solsikkekerner.

Pastasalat med soltørrede tomater, solsikkekerner, spinat 
og porre.

Årstidens mixed salat.

Hjemmelavet Thousand Island dressing & Brød.

1 x valgfri Forret

1 x valgfri Forret & Dessert

1 x valfri Dessert 
 
 

1) Jordbærtrifli i portionsglas med vaniliecreme og knuste  
    makroner, pyntet med flødeskum.

2) Luksus islagkage. (der sælges kun hele islagkager) (+5,-)

3) Chokoladekage 

Minimum  
10 kuverter

Minimum  
10 kuverter

Bryllupsbuffet til et lækkert tá selv bord 
(norm. pris op til 239,- pr. del.)

Side 2



Tradition til bryllupsfest
 
 
 

Ifølge gamle sagn...

Bestilles brudebuketten af gommen (alle blomster symbolisere 
noget) alt info om blomsternes betydning kan man få ved blom-
sterhandlerne.

Har gommen ringene i højre jakkelomme, eller overlader dem til 
forloveren.

Må gommen ikke se sin brud før i kirken.

Sidder alle brudens gæster til venstre og gommens gæster sid-
der til højre i kirken.

Føres bruden til alteret af sin far.

Kaster man “ris” (fuglefrø) over brudeparret når de forlader 
kirken. Ris betyder frugtbarhed. Man anbefaler ikke at bruge ris 
mere af hensyn til fugleliv. Derfor bruger man fuglefrø.

Er det den der griber brudens buket, der bliver den næste brud.

Pyntes brudeparrets bil med sløjfer, og skilt hvor der står 
nygifte, der bindes en snor med tomme dåser bag på bilen, så 
de larmer når brudeparret forlader kirken samt festen, larmen 
fra dåserne skal holde onde ånder væk.

En Perfekt dag

Bryllups Traditioner

Ifølge gamle sagn...

Skal bruden være iført:  

Noget nyt for det nye i ægteskabet.

Noget gammelt for traditioner som medtages i ægteskabet.

Noget blåt for at sikre ægteskabets bestandighed.

Noget lånt for kommende status i ægteskabet.



3 x Buffet

BRYLLUP 3 X FORRET:
Lufttørret skinke anrettet med melon på fad.
Norsk varmrøget laks serveres kold med dilddressing, citron 
og tomat. Anrettet på fad. Kold stegt kyllingefilet i sød chili 
med mango på salatbund anrettet på fad.
Hertil baguette.

BRYLLUPSBUFFET:
Oksemørbrad.
Marineret svinemørbrad med provence- og rosmarin.
Mini Blomkålsgratin med persille.
Helstegt mør kalvecuvette.
Små kartofler bagt med hvidløg og mynte og urter.
Lufttørret italiensk skinke/salami.
Årstidens mixed salat.
Pastasalat med pesto og radicchio bladsalat.
Flødebagte kartofler med løg og ost i fad.
Tomatsalat med basilikum og mozzarella.
Hjemmelavet Thousand Island dressing.

BRYLLUP 3 X DESSERT:
Æbletærte med cremefraice.
Chokoladekage med topping af chokolademousse.
Tiramisu moccakage anrettet på fad med melon.

BUFFET (Min. 3 stege og 4 slags tilbehør)

VALGFRIE STEGE (KR. 19,- PR. DEL)
1) Hvidløgskrydret kalkunbryst.

VALGFRIE STEGE (KR. 25,- PR. DEL)
1) Helstegt oksefilet med peber.  
2) Gourmetkrydret kalvecuvette.
3) Lammekølle med hvidløg og persille.
4) Indbagt svinemørbrad.
5) Baconsvøbt kalkunbryst.  
6) Farseret kalkunbryst m. soltørrede tomater og salattern.  
7) Pulled Pork med BBQ marinade. 
8) Stegt porchetta med friske urter og middelhavssalt
9) Grillkrydret svinefilet. 

VALGFRIE TILBEHØR (KR. 12,- PR. DEL)
1) Små bagtekartofler hertil aioli. 
2) Broccolisalat med solsikkekerner og bacon. 
3) Kyllingesalat med krølsalat, peberfrugter, rødløg, bacon og soltørrede tomater. 
4) Pastasalat med soltørrede tomater, solsikkekerner, spinat og porrer. 
5) Lufttørret skinke i mixed krølsalat med solsikkekerner, tomat og melon. 
6) Peberfrugtsalat med salattern.

VALGFRIE TILBEHØR (KR. 10,- PR. DEL)
1) Flødebagte kartofler uden hvidløg
2) Luksus kartoffelsalat med agurk, grøn peber og løg. 
3) Små kartofler med honning og hasselnødder.
4) Middelhavs kartoffelsalat m. oliven, soltørrede tomater, peberfrugt og løg. 
5) Ovnstegte rodfrugter i marinade.
6) Årstidens mixed salat. 
7) Græske kartofler (ristede kartoffelbåde) incl. brun sauce.
8) Bagt kartoffel hertil hjemmelavet kryddersmør. 

VALGFRIE TILBEHØR (KR. 8,- PR. DEL)
1) Bønnesalat med rødløg og cherrytomater, i marinade med hvidløg og oregano.  
2) Coleslaw med fintsnittet hvidkål og gulerødder. 
3) Tomatsalat med friske løg og salattern. 
4) Pestokartofler med rød peber og løg. 
5) Smørbagte kartofler med persille. 
6) Tzatziki (græsk salat). 
7) Hjemmelavet kold kartoffelsalat. 
8) 2 slags sauce

FRA kr.89,- pr. kuv. ex. lev.

Stegebuffet3 x bryllupsbuffet
3 x forret, Buffet, 3 x dessert

Fra KUN kr.349,- pr. kuv. ex. lev.



Borddækning 
- Klar til Bryllup
Bestik:
Bestik skal lægges i den rækkefølge som retterne nydes/indtages, dvs. den yderste 
gaffel er til den første ret ”forret”, den næste gaffel er til ”hovedret” osv. Med und-
tagelse af desserten her placeres gaflen og tesken over middagstallerken, og ligger så 
i modsatte retninger.

Glas:
Til formelle fester, er der tre glas placeret øverst til højre for middagstallerknen. Et 
glas til rødvin, et glas til hvidvin samt et vandglas. Glas til dessertvin eller cognac 
sættes først på bordet når desserten serveres.

Tallerken:
En stor tallerken bliver på bordet under hele måltidet, med suppe, forret, salat- og 
middagstallerken sat på toppen efter behov. En smør-tallerken og kniv står øverst til 
venstre ved hver middagstallerken til brød.

Huskeliste  
- Planlæg et bryllup
I meget god tid inden bryllupet, bestil leje af selskabslokaler, forsamlingshus, partytelt, 
pavilloner, festlokaler eller fælleshus som vil egne sig til jeres bryllup.

Bryllupsfesten bør arrangeres i god tid:

Bryllups indbydelser / invitationen sendes ud seneste 3 uger før dette bryllup.
Inden dette Bryllup, skal man overveje:
Hvilket bryllup man vil have?
Hvor dyrt skal dette bryllup være?
Hvor mange gæster skal inviteres med til dette bryllup?

Skal der serveres en bryllups-buffet eller menu, hvilken type mad vil man servere til sit 
bryllup.

Ønskeliste til jeres bryllup.
Indbydelser / invitation laves klar og sendes ud til jeres bryllup.
Påklædning til bryllup. (brudekjole, sko, mørkt sæt tøj eller kjole og hvidt)
Vælg en stylist / frisør og book en tid i god tid inden jeres bryllup.
Vielses ringe til jeres bryllup bestilles og graveres.
Forlover vælges inden jeres bryllupfest.
Brudepiger vælges inden jeres bryllup.
Brudebuket bestlilles i god tid inden jeres bryllup.
Bestil musik til jeres bryllupsfest.
Bryllupskage bestilles hos bageren inden bryllupet.
Taler og sange, skrives og laves klar inden bryllup.
Bordkort til et bryllup bestilles og gøres klar inden bryllupsfesten.
Bestil serverings personale, køkkenhjælp, hjælp til opvask, hjælp til borddækning m.m.

Bestil Mad til bryllup - Mad ud af huset til bryllup, bryllupsmenu / bryllupsbuffet fra Jysk 
Diner tlf.: 70250102

Lav en bordplan til jeres bryllupsfest.
Bestil en fotograf inden jeres bryllup, som kan komme på bryllupsdagen.
Lav et gavebord til bryllupsfesten.
Øve på brudevalsen inden jeres bryllup.
Borddækning til bryllup. Bestil service, glas, tallerken, bestik, duge, servietter til bryllup, 
se her! (duni.dk)

Bestil også blomsterdekorationer til bryllupsbordet og gavebordet (husk også blomster til kirken)
Bestil drikkevarer til bryllup, øl, vand, velkomstvin, hvidvin og rødvin.
Bestil transport fra kirken til bryllusfesten.
Husk at bestille en morgengave inden bryllupet, så den er klar til næste morgen efter 
jeres bryllup.

Bestl evt. en bryllupsrejse i god tid inden jeres bryllup.

Bestil OPVASK hos Jysk Diner
Opvask af fade, termokasser, transportkasser og skåle. +10,00 DKK pr. kuv.

Festmaden kommer i fade og skåle klar til bord. Du skal dog selv have fade til de hele 
stege og tá bestik til skåle og fade.



 

BRYLLUP 1 X FORRET: 

Fisketallerken med Lakserolade, pyntet med salat, tomat, ci-
tron, kaviar og dilddressing.
Hertil serveres baguette og urtebrud.

BRYLLUPSBUFFET:

Oksemørbrad.
Unghanebryst med rosmarin og citronmarinade.
Stegt porchetta med friske urter & middelhavssalt.
Helstegt mør kalkuncuvette.
Små kartofler med honningmarinade & nøddeflager.
Broccolisalat med bacon og solsikkekerner.
Årstidens mixed salat
Pastasalat med soltørrede tomater, solsikkekerner, spinat og 
porre.
Flødebagte kartofler med løg og ost i fad.
Peberfrugtsalat med salattern og rødløg i dressing anrette på 
fad.
Hjemmelavet Thousand Island dressing & Rustik baguette.

BRYLLUP 1 X DESSERT:

Luksus islagkage. (der sælges kun hele islagkager)

KUN kr.269,- pr. kuv. ex. lev.

3-retters Buffet 
Bryllupsbuffet til Tá selv bord Bryllupsbuffet til Tá selv bord

KUN kr.249,- pr. kuv. ex. lev.

*FORRET: 

Fisketallerken med Lakserolade, pyntet med salat, tomat, citron, kaviar og dilddress-
ing. Hertil serveres Rustik baguette og urtebrud.

*LUKSUS BRYLLUPSBUFFET NR. 1: 

Oksemørbrad
Baconsvøbt svinefilet
Let krydret Kalvecuvette
Broccolisalat med solsikkekerner og bacon
Krydrede kartoffelskiver i flødesauce (med eller uden hvidløg)
Små smørbagte kartofler med persille
Middelhavs kartoffelsalat m. soltørrede tomater
Bulgursalat m. agurk, tomat og peberfrugt
Årstidens mixed salat.
Hjemmelavet Thousand Island dressing og hvidløgsdressing
Brødbuffet med toscanabrød, fransk bondebrød, hvedeflutes og urtebrud

*DESSERT: 

Luksus islagkage. (Der sælges kun hele islagkager)

*1 X VALGFRI NATMAD: 

1) Flødelegeret Aspargessuppe med kødboller. Hertil Rustik baguette.

2) Fransk løgsuppe med bacon, tilsmagt med paprika og flåede tomater. Hertil hvede 
flute.

4-retters Buffet

Minimum  
10 kuverter

Minimum  
10 kuverter

Minimum  
10 kuverter



5-retters bryllupsbuffet  

*1 X VALGFRI FORRET: 

1) Fisketallerken med Lakserolade, pyntet med salat, tomat, citron, kaviar og dilddressing. 
    Hertil serveres baguette og urtebrud.

2) Fisketallerken med 3 slags fisk, pyntet på asiet hertil dilddressing. Hertil serveres baguette
    og urtebrud.

*LUKSUS BRYLLUPSBUFFET 2: 

Baconsvøbt Oksemørbrad
Krydret Kalvefilet
Svinekam stegt som vildt
Brune kartofler
Hvide kartofler
Hvidløgskrydret kartoffelskiver i flødesauce, anrettet i souffléskål.
Årstidens salat anrettet i skål.
Hjemmelavet Thousand Island dressing
Waldorfsalat anrettet på fad.
Ribsgelé anrettet i skål.
Franske kartofler
Vildtsauce

*1 X VALGFRI DESSERT: 

1) Luksus islagkage. (Der sælges kun hele islagkager á 10 kuverter)

2) Nøddekurv med eksotiske frugter hertil råcreme og chokolade.

*KAGEBORD M/KAFFE:

Italiensk ”tiramisu” moccakage, pyntet med kakaodrys og honningmelon anrettet på fad.
Dessertfad med chokoladekage med friske frugter anrettet på fad.
Rubinsteinkage, på bund af makron pyntet med flødeskum og vandbakkelser anrettet på fad.
Kaffebønner i pose.

1 X VALGFRI NATMAD:

1) Flødelegeret Aspargessuppe med kødboller. Hertil Rustik baguette.

2) Fransk løgsuppe med bacon, tilsmagt med paprika og flåede tomater. Hertil Rustik ba 
    guette.

KUN kr.299,- pr. kuv. ex. lev.Minimum 10 kuverter


