
Receptioner 



Receptioner ... 
Vi sørger gerne for maden til receptionen, både til private og firmaer.   
 
Vores receptionsmenuer er alle håndlavet af gode friske råvarer og leveres på 
smukt anrettede porcelænsfade lige til at anvende ved receptionen.  
 
Vi kan klare receptioner fra 20 til 500 kuverter og maden leveres af vores egne 

bude efter aftale i god tid inden arrangementet. Ring på 88 52 76 26 for at 
høre mere eller benyt kontaktformularen på vor hjemmeside. 
 
Vi glæder os til at gøre jeres reception festlig! 
 
Alle priser er inkl. moms, men ekskl. levering. 

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

Butterdejssnegle med tomatpesto  

♣ 
Små tarteletter med røget laksemousse  

♣ 

Minifrikadeller med ristede 

svampe på spyd  

♣ 

Marineret kyllingefilet på spyd  

♣ 

Oste, eller 

Chokoladeskåle med kaffelikørcreme 

og appelsincoulis 

 

 

Kr. 125,- pr. kuvert 

Mini pandekager med laksetartar   

♣ 
Røget hellefisk på marinerede agurker   

♣ 

Koldrøget lakseroulade med  

creme på peberfrugter   

♣ 

Skiver af tyndstegsfilet med bagte tomater   

♣ 

Bagt crouton med grillet unghane 

♣ 

Citronmarineret svinemørbrad med honning 

♣ 

Oste, eller 

Chokoladeskåle med kaffelikørcreme og appelsincoulis 
 

Kr. 165,- pr. kuvert 



Lagkager til festlige lejligheder ... 

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 

Til jeres næste jubilæum eller festlige lejlighed tilbyder vi at lave lagkagen. Alle vores lagkager 
er håndlavede og laves friske på bestilling. Vi pynter gerne kagen og tilbyder bl.a. følgende 
varianter : 

Othellolagkage 
 
Klassisk lagkage med flødecreme og syltetøj 
 
Marcipandrøm med kakaocreme 
 
Chokoladedrøm med chokoladetrøffel 
 
Frugtsymfoni med hindbærcreme og bær 
 
Konditorens favorit med marcipan og makroner  

Ring 88 53 76 26 og hør mere eller find priser og den komplette ”lagkagemenu” på rosemarys.dk.  

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

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


