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Leveringsbetingelser

Frit leveret indenfor Nordfyns Kommune ved 
køb af min. 50 kuverter. Vi leverer gerne mindre antal 
mod kørselstillæg på kr. 300,-  

Ved levering udenfor Nordfyns Kommune beregnes 
leveringsgebyr fra kr. 3,50 pr. km. dog min. kr. 300.

Ved bestilling under 100 kuverter leverer kunden 
selv service retur, over 100 kuverter afhenter vi 
efter aftale. 

Vi leverer lige til døren i varmekasser m.m. 
Kold mad leveres i skåle eller på fade lige klar 
til at sætte på bordet. 

Ønsker I is til afkøling kan det leveres efter aftale. 

Endeligt antal opgives senest 5 dage før.

Afbestillings regler

Arrangementet kan omkostningsfrit annulleres 
14 dage før.

Priser/betaling

Alle priser er dkr. inkl. moms med mindre andet 
er opgivet.
Kontant betaling ved modtagelse el. efter særlig 
aftale ved arrangementets afslutning.
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Fiskebuffeten

Det sikre valg når du skal have gæster…
Vi laver fiskebuffeten til selskaber fra 10 - ca. 200 
personer. Bestilling min. 5 dage forinden eller efter nær-
mere aftale. Vores fiskebuffet ”ud af huset” består som 
udgangspunkt af følgende specialiteter og delikatesser:

- Fiskesuppe eller skaldyrssuppe m. brød
- Pil-selv-rejer m. citroner, mayonaise, brød og smør
- Hjemmelavede fiskefrikadeller m. Fiskehusets remoulade
- Varmrøgede hele laksesider
- Reje- el. seafoodsalat
- Fiskefilet m. hjemmelavet remoulade og citron
- Ovnbagte kartofler el. hjemmelavet kartoffelsalat
- Grøn salat el. tomatsalat m. dressing
- Symfoni af forskellige røgvarer afhængig af sæson
(røgede rødspætter, makrel, laks, ål, forel, smørfisk etc.)

- Lækkert brød

Vi forbeholder os ret til at supplere visse retter med  
andre af tilsvarende kvalitet, da vi er afhængige af  
tilgangen af friske fisk. Mindstebestilling er 10 kuverter. 

Du har mulighed for at supplere fiskebuffeten med én  
eller flere kødretter mod et tillæg. Blot kontakt os herom, så 
finder vi en løsning til dit selskab.

Vi justerer priserne afhængig af indhold, men de 
vejledende priser er således: 
v/ 20 kuverter kr. 225,-
v/ 30 kuverter kr. 205,-
v/ 50 kuverter kr. 185,-
v/ 75 kuverter kr. 175,- 
Børn under 2 - 10 år kr.   75,-

- Fiskebuffet
- Fiskeplatter
- Fiskefad

Fiskefad

Vil du forkæle dine gæster, er vores fiskefad 
den perfekte løsning. 

Alt er anrettet flot på fade m/salat, citronbåde m.v. 

Fiskefad indeholder:
- varmrøget laks m/urtedressing
- grønlandske pil-selv rejer med majonæse og citron
- hjemmelavet seafood-salat
- hjemmelavet rejesalat
- koldrøget laks m/asparges & dilddressing
- kryddemakrel m/rødløg
- pandestegt fiskefilet m/citron og remoulade
Pr. person (min. 4 personer) kr. 185 ,-  

Fiskehuset’s platter

Skal du have gæster, på udflugt, en dag 
på havet eller blot have lidt let til frokost? 
Så er Fiskehusets platter en nem og velsmagende 
løsning. 
Vores platter består af;

Bogense platte

- Fede hvide sild med karrysalat
- Fiskefilet m. hjemmelavet remoulade
- Æg med majonæse og rejer
- Varmrøget laks m/dressing
- Hjemmelavet rejesalat
- Rygeost el. brie
Pr. person kr. 129,-

Luksusplatte

- Hvide sild med karrysalat 
- Røget ål med æggestand
- Æg med majonæse og rejer
- Mørbrødbøf m. champignon
- Varmrøget laks m/dressing
- Blandede oste med tilbehør
Pris pr. person kr. 165,-

Tilbehør til platter og fiskefad

Brød, kiks og smør 
Pr. Kuvert kr. 20,-

Vi tilbyder mad og vin ud af huset til alle typer 
arrangementer. Der er flere muligheder… og vi 
rådgiver dig gerne, så netop dit arrangement bliver 
en succes! Vi har kokke, serveringspersonale og  
fiskemænd i vor stab, som vil gøre alt for at give 
dig en god oplevelse. 

Kontakt os for et tilbud på 6481 1072 eller på 
post@fiskehuset-bogense.dk.
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Det sikre valg når du skal have gæster…
Vi laver fiskebuffeten til selskaber fra 10 - ca. 200 
personer. Bestilling min. 5 dage forinden eller efter nær-
mere aftale. Vores fiskebuffet ”ud af huset” består som 
udgangspunkt af følgende specialiteter og delikatesser:

- Fiskesuppe eller skaldyrssuppe m. brød
- Pil-selv-rejer m. citroner, mayonaise, brød og smør
- Hjemmelavede fiskefrikadeller m. Fiskehusets remoulade
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- Symfoni af forskellige røgvarer afhængig af sæson 
(røgede rødspætter, makrel, laks, ål, forel, smørfisk etc.)
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Vi forbeholder os ret til at supplere visse retter med 
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eller flere kødretter mod et tillæg. Blot kontakt os herom, så 
finder vi en løsning til dit selskab.

Vi justerer priserne afhængig af indhold, men de 
vejledende priser er således: 
v/ 20 kuverter kr. 225,-
v/ 30 kuverter kr. 205,-
v/ 50 kuverter kr. 185,-
v/ 75 kuverter kr. 175,-
Børn under 2 - 10 år kr.   75,-

Vi tilbyder følgende ”ud af huset” hele året:
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- Fiskeplatter
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Fiskefad

Vil du forkæle dine gæster, er vores fiskefad 
den perfekte løsning. 

Alt er anrettet flot på fade m/salat, citronbåde m.v. 

Fiskefad indeholder:
- varmrøget laks m/urtedressing
- grønlandske pil-selv rejer med majonæse og citron
- hjemmelavet seafood-salat
- hjemmelavet rejesalat
- koldrøget laks m/asparges & dilddressing
- kryddemakrel m/rødløg
- pandestegt fiskefilet m/citron og remoulade
Pr. person (min. 4 personer)  kr. 185 ,-  

Fiskehuset’s platter

Skal du have gæster, på udflugt, en dag  
på havet eller blot have lidt let til frokost? 
Så er Fiskehusets platter en nem og velsmagende 
løsning. 
Vores platter består af;
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- Fede hvide sild med karrysalat
- Fiskefilet m. hjemmelavet remoulade
- Æg med majonæse og rejer
- Varmrøget laks m/dressing
- Hjemmelavet rejesalat
- Rygeost el. brie
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- Hvide sild med karrysalat
- Røget ål med æggestand
- Æg med majonæse og rejer
- Mørbrødbøf m. champignon
- Varmrøget laks m/dressing
- Blandede oste med tilbehør
Pris pr. person kr.  165,- 

Tilbehør til platter og fiskefad

Brød, kiks og smør 
Pr. Kuvert  kr.  20,-

Vi tilbyder mad og vin ud af huset til alle typer
arrangementer. Der er flere muligheder… og vi
rådgiver dig gerne, så netop dit arrangement bliver
en succes! Vi har kokke, serveringspersonale og
fiskemænd i vor stab, som vil gøre alt for at give
dig en god oplevelse.

Kontakt os for et tilbud på 6481 1072 eller på
post@fiskehuset-bogense.dk.
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Leveringsbetingelser

Frit leveret indenfor Nordfyns Kommune ved  
køb af min. 50 kuverter. Vi leverer gerne mindre antal 
mod kørselstillæg på kr. 300,-  

Ved levering udenfor Nordfyns Kommune beregnes 
leveringsgebyr fra kr. 3,50 pr. km. dog min. kr. 300.

Ved bestilling under 100 kuverter leverer kunden  
selv service retur, over 100 kuverter afhenter vi  
efter aftale. 

Vi leverer lige til døren i varmekasser m.m.  
Kold mad leveres i skåle eller på fade lige klar  
til at sætte på bordet. 

Ønsker I is til afkøling kan det leveres efter aftale. 

Endeligt antal opgives senest 5 dage før. 

Afbestillings regler

Arrangementet kan omkostningsfrit annulleres  
14 dage før.

Priser/betaling

Alle priser er dkr. inkl. moms med mindre andet  
er opgivet.
Kontant betaling ved modtagelse el. efter særlig 
aftale ved arrangementets afslutning.
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