
TAPAS
Tapas min. 10 personer

Fisk: 
Blinis med rogn og urtecreme

Laksemousse på skeer
Hvidløgsstegte tigereje på spyd

Varmrøget laks
Vandbakkelse med rejesalat

Torpedoreje med hale
Lakseroulade med dildcreme

Marineret kæmpe reje
Spinatroulade med laks

Krebsetortillas
Tortillas med laks

Vertikal skåret laks
Hellefisk

Hvid dampet fisk
Grillet kammusling

Tun salat i sandwich eller sprød skål

Diverse
Smørrebrød / Kr. 29,-

Snitte / Kr. 18,-
Canapeér / Kr. 12,-

Pålægskage 56 kr. pr. person (min. 5 personer)
Klassisk pølsebord 129 kr. (min. 10 personer)

Specialiteter:
Bruchetta med tallegio & pesto

Mini tærte
Dadler med bacon/ Jala fyldte med ost

Crispy kylling
Kold ærte/agurke suppe med sprødt

Kartoffel med ost
Kolde supper

Mini sandwich med crispykylling 
Mini sandwich med bresaola

Mini sandwich med laks
Wrap med okse eller kylling

Hønsesalat i skål med friske asparges
Mini frikadelle på spelt 

Kyllingespyd

Pølser:
Brunch pølser med okse

Røget/tørret skinker
Chorizopølser

Bresaola (røget okse inderlår)
Fennikelpølse

Special pølse fra spanien – flere slags
Serranoskinke 

Chorizo med mozzeralla og oliven
Tapas pølser fra Kisbæk

Lammepølser
Røget mørbrad

Ost og ”sødt”
Jordbær dyppet i chokolade

Frugt-trifli
Frugtsalat med vaniliecreme

Chokoladeskåle med mousse
Chokoladekage med moccacreme

Minimuffins med frosting
Hjemmelavet flødebolle

Gulerodskage 
Chokoladeskåle med mousse

Panna Cotta med frugt
2 forskellige slags oste 

Emmentaler, brie, blåskimmel, Gouda & Tallegio
Frugter, kompot og saltede mandler

(følger altid med til ostene)

Fiske-tapas
129 kr.

Vælg 9 slags fisk

Pølse-tapas
med specialiteter

129 kr.
Vælg 5 slags pølser

Vælg 5 slags specialiteter

Luksus-tapas
med fisk,pølser, specialiteter 

& ost/kage
229 kr.

Vælg 7 slags fisk
Vælg 5 slags pølser

Vælg 5 slags specialiteter
Vælg 3 forskellige slags ”sødt”

& 2 slags oste

Børnetapas
Kr. 69,-

Torpedoreje
kyllingespyd

små frikadeller
agurkestave

gulerodsstave
Cherrytomat

Kyllingenuggets
bunchpølser/salamipølser

Crispykylling med ben
Vandbakkelse med hønsesalat

Tortillas med oksekød

Lakolk Butikscenter 7 - 6792 Rømø
Tlf.: 74757509 - Mobil 29262196

Email:info@frudax.dk - www.frudax.dk


