
Selskabskort 2018 
Vi laver ændringer på vores menukort 4 gange om året. 

Derved sikrer vi dig, at vi altid har de bedste råvarer på hylderne og kvaliteten er i top.

Forretter

*Jordskokkesuppe med chips og grøn olie

*Unghane consommé med unghaneballotine og urter

*Svampesuppe toppet med smørristet Karl Johan

*Klassisk Kartoffel/porresuppe

*Hjemmerøget laks med salat og urtecreme

*Carpaccio af kalv med Vesterhavsost og avokadocreme

*Hesterejer med mousseline og sæsonens grønt

*Saltet torsk med glaskål og fiskefumé

Alle forretter serveres med hjemmelavet brød.

Pris pr. forret kr. 89,-

Alle forretter kan bestilles som mellemretter til kr. 59,- pr. stk.

Hovedretter

Alle hovedretter serveres to gange

*Braisserede oksekæber med sæsonens grønt

Kr. 219,-

*Oksemørbrad med sæsonens grønt

Kr. 299,-

*Kalvefilet med sæsonens grønt

Kr. 249,-

*Svinebryst stegt i masterstok med sæsonens grønt

Kr. 199,-

*Unghane ballotine med sæsonens grønt

Kr. 229,-

Vælg mellem følgende kartofler og sauce

- Små ristede bådkartofler

- Bagt kartoffelmos

- Pommes Anne

Fra ca. 20. maj til 1. juli serveres nye danske kartofler

med løvstikke, vendt i smør.

- Rødvinssauce

- Marvsauce

- Timiansky



Desserter

*Ostetallerken med Arla Unika oste, dertil hjemmelavet tilbehør og brød

*Hjemmelavet chokoladekage med passionsfrugt og hjemmelavet is

*Hjemmelavede frugttærter med hjemmelavet is

*Creme Bruleé med syltede solbær

Pris pr. dessert kr. 89,-

Natmad

* Klassisk pølsebord, lun leverpostej hertil brød og smør

kr. 109,-

* Lav selv hotdogs med garniture

kr. 79,-

*Valgfri suppe

kr. 79,-

* 2 slags tærter med salat og dressing

kr. 99,-

minimum 20 personer og maks 8 timer.



Klassisk menu

Forretter

*Tarteletter med høns i asparges

*Rejecocktail med hjemmelavet dressing

Pris pr. forret kr. 85,-

Hovedretter

Alle hovedretter serveres to gange

*Kalvesteg stegt som vildt med waldorfsalat, hertil brune og hvide kartofler 

surt og sødt samt vildtsauce

Kr. 229,-

*Helstegt svinekam med sprød svær, hertil brune og hvide kartofler

rødkål, chips og skysauce

Kr. 199,-

Desserter

*Hjemmelavet islagkage med hjemmelavet chokoladesauce

*Køkkenchefens Citronfromage

Pris pr. dessert kr. 79,-

*minimum 20 pers. og maks. 8 timer.



Buffet

*Hjemmerøget laks med salat og urtecreme.

*Årstidens suppe efter køkkenets valg

*Carpaccio med Vesterhavsost og avokado creme

*Køkkenets Cæsarsalat

*Parmaskinke med syltede grøntsager

*****

*Svinebryst stegt i masterstok med sæsonens grønt

*Rosastegt kalvefilet med garniture 

*Oksekæber med garniture

*Unghane med garniture

*2 typer salat efter køkkenets valg 

*Bagt kartoffelmos

*Små ristede bådkartofler

*****

*Ostebræt med danske og europæiske oste og div. tilbehør

*Chokoladekage med passionsfrugt

*Frugttærte med creme

Vælg 3 forretter, 2 hovedretter og 1 dessert kr. 229,-

Vælg 4 forretter, 3 hovedretter og 2 desserter kr. 389,-

Hele menuen kr. 439,-

*minimum 30 personer og maks 8 timer

*minimum 20 pers. og maks. 8 timer. Menuer ud af huset – 10%



Bryllups inspirationspakke 2018

Eftermiddag

Bryllupskage

Kaffe/the

************

Velkomstdrink

Køkkenchefens hjemmelavede velkomstdrink

Forret

Hesterejer med hvide asparges og sauce mousseline

Hjemmebagt brød og 2 slags smør

Mellemret

Saltet torsk med glaskål og fiskefumé

Hovedret

Rosastegt oksemørbrad, serveret med sæsonens grønt, nye danske kartofler og timiansky

Dessert

Hjemmelavet chokoladekage med passionsfrugt og hjemmelavet is

************

Kaffe/te med sødt

Cognac og likør

Natmad

Valgfri

Øl/vand og vin a libitum under hele aftenarrangementet (7½time)

Pris pr. couv. Kr. 1099,-



Brunch menu 2018

Yoghurt med hjemmelavet müsli

Skyr og bær

Smoothies

3 slags pålæg med garniture

Lun leverpostej med bacon

Hjemmerøget laks med dild

2 danske oste med garniture

Blødkogte æg

Røræg med bacon

2 slags marmelade

Honning og nutella

Pandekager med ahornsirup

Små muffins

2 slags tærter

Div Hjemmebagt brød

Frisk frugt

Æble og appelsinjuice

Mælk

Kaffe/te

Pris pr. couv. Kr. 249,-

Tilkøbs muligheder:

Medbring egen kage til kaffen(konditor)  + kr. 35,- pr. pers.

Eftermiddagskaffen   + kr. 30,- pr. pers.

Eftermiddagskaffe og kage   + kr. 59,- pr. pers.

Natmad (Aspargessuppe el. klar suppe) + kr. 79,- pr. pers.

*minimum 30 pers. og maks. 4 timer.



Receptionsmenuer

Receptioner er meget individuelle og derfor stiller det høje krav til menuen.

Derfor skræddersyer vi receptionsmenuerne fra gang til gang. I tæt samarbejde med dig

sammensætter vi lige nøjagtig den menu, der passer til lejligheden og din smag.

Vores receptionsmenuer koster fra kr. 279,- 

minimum 30 personer og maks 4 timer.



Tilkøbs muligheder:
Cremant til velkomst.+   kr.   49,- pr. pers

Champagne til velkomst.+   kr.   69,- pr. pers.

3 slags hjemmelavede snacks til velkomst.  + kr. 49,- pr. pers.

Øl/vand vin under middagen. (4 timer) *  + kr. 198,- pr. pers. 

Øl/vand og vin hele aftenen. (7½ time) * +  kr. 299,- pr. pers. 

Vine fra egen import hele aftenen. +  kr. 399,- pr. pers. 

Hvidvin: Pinot Gris, Alsace fra Huset Baur. 

Rødvin: Ripasso fra Huset Brunelli. 

Dessertvin: Recioto fra Huset Brunelli.

Kaffe.+    kr. 30,- pr. pers.

Kaffe og hjemmelavet sødt.+   kr. 45,- pr. pers.

Kaffe med kage.+   kr. 59,- pr. pers.

Cognac/likør 1 pr. person. +   kr. 39,- pr. pers.

Fri spiritus hele aftenen. (4 slags)+  kr. 200,- pr. pers. (kun i tilkøb med ad libitum)

Mokai, Brezzer hele aftenen.+   kr. 100,- pr. pers. eller kr. 25,- pr. stk. (kun i tilkøb med ad libitum)

*Tjener pris udover aftalte tid.+  kr. 400,- pr. time pr. tjener. + forbrug af drikkevarer.

*Levering af mad ud af huset.+  kr. 300,- pr. levering.

*Minimum betaling for 20 couv.

Overnatning i enkeltværelse.+   kr. 750,- pr. pers. pr. nat

Overnatning i dobbeltværelse.+  kr. 850,- pr. pers. pr. nat


