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Selskabskort 2021

Forretter

Koldrøget laks hertil sprængt agurk, små salater, syrnet fløde og sprødt 
rugbrød

Cremet fiskesuppe med stegt fisk hertil urter og sprøde flager

Carpaccio af marineret kalveinderlår hertil ristede kerner, krydderurtesalat 
og tomat vinaigrette

Sæsonens hvide fisk, rimmet med porrer, citron gel, flager af dansk tang, 
syrlige perler og sprød salat

Terrine af ung hane hertil hjertesalat, glaskål, syltelage broken gel, toast 
melba og karse

Tarteletter med høns i asparges

(89,- tillæg som mellem ret)

Hovedretter

 Serveres 2 gange

Helstegt oksefilet med krølfedt

Svinefilet rullet med krydderurtesoufflefars med sprød skinke 

Unghanebryst fyldt med fars på kalkun og estragon

Urtebagt fisk sæsonens friske fisk, bagt med urtekrumme 

Trøffelbaderet helstegt oksemørbrad (50,- tillæg)

Kalvesteg stegt som vildt med klassisk tilbehør

Vælg kartofler som tilbehør

Pommes Anna, pommes rissolles, stegte kartofler vendt i brunet smør 
vinaigrette, nye danske kartofler vendt med masser af smør og friskhakket 

persille (fra midt maj til ca. sidst juli)

Saucer:

Trøffelsauce, rødvinssauce, timian glace, citron og ristet fiskebisque
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Dessert

Isbombe, vanilje parfait og bær sorbet, bagte skovbær, små marengs og urter 

Citronfromage i nye klæder

Rød grød med fløde (bagt bærkompot med sprøde flager og 

hvid chokolade fløde)

Rombagt ananas, karamel sauce, vanilje is, sprøde flager

Klassisk islagkage med fragilitebund, daim/vaniljeis og bærkompot

”Den franske klassiker” Gateau marcel, blodappelsinssorbet, 

appelsin sauce og sprøde flager

Ostetallerken med 4 danske oste, serveret med sylt og kompot, 

knækbrød og smørristede rugbrød 

(30,- tillæg for ostetallerken)

Når sæsonen er for det, har vi jordbær dessert, med de danske jordbær

 i fuld fokus

Natmad

Biksemad, spejlæg, hjemmesyltet rødbeder, rugbrød og koldt smør

Suppe efter årstidens med passende garniture

Pålægsbord med hjemmelavet tilbehør og hjemmebagte surdejsboller 

Klassisk hotdog buffet med det hele, kan også laves med ristede pølser

98,- pris pr. person

Vælg imellem 3 retter for kun 419,- pr. person

Minimum 20 personer og max 8 timer 
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Buffet

Forretter

Fisketerrine, små salater, sauce verte, marinerede rejer og sprødt 
fiskeskind

Lokal skinke med salat, hjemmelavet tapenade og små syltede agurker 

Små butterdejstærter med mozzarella

Røget laks hertil rygeost, agurk, dild, salater og rugbrød

Terrine på lokal kylling med årstidens syltede garniture og karsemayo 

Rimmet hvidfisk, citron mayo, sprøde risflager og urtemayo

Hovedretter

Braiseret svinebryst

Helstegt kalvefilet

Unghanebryst fyldt med krydderurtefars

Svineculotte fyldt med persille, hvidløg og citron

2 slags garniture efter sæson

2 slags salater lavet efter sæsonen råvarer

Vælg 1 slags sauce og 1 kartoffel:

Timian sauce, skysauce, rødvinssauce eller en hjemmepisket bearnaise 

Stegte kartofler, kartoffelterrine eller flødekartofler 
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Desserter

Ostebræt med udvalg af danske oste sylt og knækbrød 

Kraftig chokoladekage med bærmousse og bagte bær 

Hvidchokolade panna cotta med syrligt spejl

Creme brulée på polynesisk vanilje og sprød karamel

Vælg 2 forretter, 2 hovedretter og 2 desserter 379,- pr. person 

Eller vælg 

3 forretter, 2 hovedretter og 3 desserter 419,- pr. person

minimum 30 personer og max 8 timer
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Brunch

Egg croquette, bacon og økologisk brunch pølser 

Skyr og økologisk yoghurt

Bircher müesli

3 slags danske oste med tilbehør

2 slags pålæg med tilbehør

Lun leverpostej med stegte svampe

Frisk skåret frugt

Cremet hønsesalat

Koldrøget laks fra hvide sande med stuvet spinat 

Små madtærter med Vesterhavs ost

Brunch pandekager med sirup

Udvalg af søde morgenstykker

Hjemmelavet nøddecreme og peanutbutter 

Franskbrød, rugbrød og morgenboller

Juice, kaffe og te

Pris pr. person 279,- 

minimum 30 pers. og max 4 timer
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Bryllups inspirationspakke 2021

Receptionen

Klassisk bryllupskage fra Baking by Sins 

Kaffe/the

*****
Pris for receptionen 150,- pr. person 

inkl. bryllupskage fra Baking by Sins, kaffe og opdækning og separat 
lokale

Festen 

Velkomstdrink

Forret

Medaljon af havtaske, musling fumé, sæsonens grønt, persille puré og 
strandens urter

Hjemmebagt brød og 2 slags smør

Mellemret

Jomfruhummer tatar, skaldyrsmayo, citrus perler, broken gel på 
citrus, små bitre salater og sprøde tang flager 

Lille renser (f.eks. hyldeblomst, gin/tonic, urter)

Hovedret

Helstegt oksemørbrad, nye danske kartofler med persille, mild timian 
sauce, grønt fra haven, lavet med den respekt den kræver
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Dessert

Sat hindbærfromage, karamel fyldte hindbær, sprød hvid 

chokoladekage, hindbær sorbet, hindbær gel, 

hindbær støv og skovens urter

Kaffe/te med sødt

Cognac og likør

Natmad 

Valgfri natmad fra menukortet

*****

Øl/vand og vin ad libitum i 7 ½ time 

*****

Pris for festen 1199,- pr. person 

Inkl. Velkomstdrink, 5-retters menu, øl, vand og vin ad libitum i 7 ½ 

time, kaffe/the og sødt, 1 avec til kaffen og valgfri natmad minimum 

20 pers 
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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. 65,- pr. pers.

Kaffe med kage + kr. 69,- pr. pers.

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

Eftermiddagskaffen  + kr. 30,- pr. pers.

Eftermiddagskaffe og kage  + kr. 59,- pr. pers.
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Overnatning i enkeltværelse. + kr. 799,- pr. værelse pr. nat

Overnatning i dobbeltværelse. + kr. 899,- pr. værelse pr. nat

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)

Gin bar med 3 slags gin, 3 slags tonic 

Hertil 6 slags tilbehør  + 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. 799,- pr. værelse pr. nat

Overnatning i dobbeltværelse. + kr. 899,- pr. værelse pr. nat
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