
BUFFET 
Her i huset - eller som Take Away

Restaurant Empire 
Tordenskjoldsgade 3    Frederikshavn 

Tlf: 9842 6002  

Brunch: 
Scrambled eggs, sprød bacon, brunchpølser 
Lun leverpostej med champignon og bacon 

2 slags pålæg 
Amerikanske pandekager 

Oste med vinduer og peberfrugt 
Græsk yoghurt med acacie honning og müsli 

Frugtfad 
Friskbagt rugbrød, specialbrød og rundstykker 

Et glas italiensk Asti samt æble/appelsinjuice og kaffe/te ad libitum     

       Brunch: kr. 279  

Vi tilbyder også  
3 retters menu med tallerkenservering 

Smørrebrøds buffet 
Snitter, boller og lagkage med kaffe/te 

- Tag en snak med os om mulighederne 

Restaurant Empire   
              Vi har vores højloftede og lyse “ SALEN “  -  med plads til ca. 55 spisende   

Vi har vore hyggelige “ HERMAN “  -  med plads til ca. 25 spisende 
Vi tilbyder også lokaler i vores cafe og restaurant efter aftale 

Hotel Herman Bang med 53 værelser tilbyder attraktive priser   
Arrangementer er op til 6 timer  



Italiensk buffet: 
Kylling saltimbocca - kylling med lufttørret skinke og salvie 

Helstegt oksefilet med kraftig rødvinssauce og svampe  
Bruschetta: italiensk brød ristet i ovnen med olivenolie - 2 varianter 

Pandestegte små kartofler drysset med frisk rosmarin 
Italiensk pastaret - variant efter årstiden 

Caprese: Tomater, mozzarella og basilikum 
Blandet salat med friskbagt landbrød 
Grissini brødstænger og store oliven 

Amerikansk buffet: 
American BBQ spareribs 

Oksefilet 
Southern fried chicken:  

kylling med krydret panering 
Broccoli salat 

Kartoffelsalat med frisk purløg 
Flødegratinerede flødekartofler 

Grillede majskolber 
Vandmelon i skiver 

Blandet salat med friskbagt landbrød 

Klassisk Dansk buffet: 
Fiskefilet med remoulade  

Rejer med mayonaise og citron 
Brød & smør 

Oksefilet med ovnbagte kartofler, grøntsager 
Kold bearnaise creme 

Svinekam med sprøde svær, rødkål og agurkesalat 
Butterdejsstænger med pikant ost & grønt  

Pasta salat 
Dagens salat med dressing 

MINI Italiensk buffet: 
Helstegt oksefilet med kraftig rødvinssauce og svampe  
Pandestegte små kartofler drysset med frisk rosmarin 

Italiensk pastaret - variant efter årstiden 
Caprese: Tomater, mozzarella og basilikum 

Blandet salat med friskbagt landbrød 

MINI Amerikansk buffet: 
American BBQ spareribs 
Southern fried chicken:  

kylling med krydret panering 
Flødegratinerede flødekartofler 

Grillede majskolber 
Broccoli salat 

Mexicansk buffet: 
Tacos med oksefars, grillede løg og mexicanske krydderier 

Hjemmelavet chili con carne 
Chicken fajitas: grillede kyllingestykker med hvidløg, løg og peberfrugter 

Grillede majskolber 
Majschips 

Tortilla pandekager 
Frisk salat med strimlet ost, guacamole og salsa 

Appelsinbåde 
Mexicanske ris 

MINI Mexicansk buffet: 
Tacos med oksefars, grillede løg og mexicanske krydderier 

Chicken fajitas: grillede kyllingestykker med hvidløg, løg og peberfrugter 
Majschips 

Tortilla pandekager 
Frisk salat med strimlet ost, guacamole og salsa 

Mexicanske ris 

Valgfri buffet kr. 249/person Valgfri mini buffet kr. 198/person


