Tag børnene med og
slip dem løs i
hoppeborgen.
I år har vi valgt og udvide vores
sommerfest, så vi i år har åben hele
dagen. Vi prøver for første gang også
at have musik hele dagen. Så kom og hver
med til Røgeriets store sommerfest.
Ses vi ?

Sommerfest
Til vores fiskebuffet fra kl. 17:00 – 20:00
trækker vi lod om 6 gaveæsker med
special øl fra Virklund bryghus og
Gourmetbryggeriet.

1 Juli 2017
Kl. 10:00 – 21:00

Kom og oplev musik under den
åben himmel, duften af grill og
Røgeriet i sommerhumør.
Det Lille Røgeri
Gudenåvej 48
8660 Voervadsbro
Tlf. 75782885
www.Detlillerøgeri.dk

Program:
Kl. 10:00 – 16:00 Markedsdag
Lokale leverandør, gårdbutikker, mikrobryggerier
og mange flere, stiller op med gode sommertilbud,
smagsprøver m.m.

Kl. 10:00 – 12:00 Brunch

Røgeriet´s markedsdag
Vores udendørsareal har vi omdannet til et
mindre marked lige midt i noget af Danmarks
smukkeste natur. Her vil vi få besøg af forskellige
lokale leverandør, gårdbutikker, mikrobryggerier
og mange flere.

Scramble æg, græsk yoghurt m/ knas, sprød
bacon, brunchpølser, små pandekager med sirup,
ost, frisk frugt. Serveres med friskbagt brød samt
smør.

89 kr. pr. person

Røgeriet´s fiskebuffet
Kl. 17:00 – 20:00

(Forudbestilling nødvendigt)

Kl. 12:00 – 16:00 Røgeriet griller
Vi har tændt grillen og griller store saftige
frankfurter og ramsløg marineret kylling. Hertil
servere vi en stor salatbar med sprøde salater,
specialiteter fra ind og udland, hjemmerørte
dressinger og friskbagt brød. Fra kl. 12 – 15 vil
vores faste husmusikere Dejgaard duo spille
sommeren ind på klaver og saxofon.



Trædrejer



Virklund bryggeri



Gevinster



Biler/Motorcykler



Hoppeborg til børnene

169 kr. pr. person



Antikviteter

Kl. 17:00 – 20:00 Røgeriets fiskebuffet



Musik



Og meget mere.

Vi har omdannet vores festsal til restaurant og
tilbyder vores store fiskebuffet med blandt andet,
Varmrøget laks, indbagte tigerrejer, lune
fiskefileter, æblekage m/makroner.
Under arrangementet vil GrønborgSkou- duo
spille en bred vifte af Kim Larsen og Gasolin
numre.

238 kr. pr. person.

Varmrøget laks med husets dressing
Hvidløgsmarineret tigerrejer
Tunmousse med store grønlandske rejer
Røgeriet´s fiskedeller med grov remoulade
Koldrøget laks med mormors rævedressing
Lune fiskefileter med citron
Laksepate med kaviar og mayonnaise
Indbagte tigerrejer med aioli
Store pil selv rejer med mayonnaise og dild
Tærter med porrer og tomat
Tortillias med laksemousse
Varmrøget ørred m/ ægge stand
Blandet salat m/ dressinger
Æg og rejer med mayonnaise og citron
Gl. dags æblekage med makroner og flødeskum
Friske frugter
Friskbagt brød samt smør

Spis hvad du kan

238 kr. pr person.

