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SELSKABSMENU



Sammensæt menuen som det ønskes:

3 retter fra kr. 395,- pr. person

Inklusiv i prisen er årstidens blomster i vaser, hvide duge og servietter.

FORRET

Suppe serveret med brød og smør
Vælg mellem kartoffel-poresuppe med bacon og croutoner eller

græskarsuppe med cremefraiche

Tarteletter med fyld af høns i asparges

Tunmousse serveret med brød og smør

Carpaccio af inderlår serveret med parmesan
(Tillæg kr. 35,- pr. person)

Fiskesymfoni med tunmousse, grillet laks og
hvidvinsdampet torsk. Serveret med brød og smør

(Tillæg kr. 35,- pr. person)

SELSKABSMENU

Tillæg for energibidrag kr. 12,- pr. 
kuvert opkræves ved afregning



DESSERT

Daim islagkage pyntet med frisk frugt

Chokoladefondant med appelsinsorbet

Dessertsymfoni bestående af jordbærmousse, rørt is og chokoladebrownie
(Tillæg kr. 25,- pr. person)

Ostetallerken med Høgelundgaard 8, Rød Løber og Havgus 8 fra Arla Unica
serveret med syltede valnødder og mango chutney

(Tillæg kr. 35,- pr. person)

HOVEDRET

Langtidsstegt kalvecuvett serveret med kartoffelgratin og timiansauce. Hertil årstidens garniture

Kalvesteg stegt som vildt serveret med brunede og hvide kartofl er, tyttebærsyltetøj og surt,
waldorfsalat, æble med gele og vildtsauce

Helstegt oksemørbrad serveret med hasselback kartofl er, smørdampede grønne asparges, grillet to-
mat og stegte svampe. Hertil rødvinssauce

(Tillæg kr. 45,- pr. person)

Urtefaseret perlehønebryst serveret med små petitkartofl er vendt i oliventapenade og ratatouille

Buffet bestående af:

Oksefi let, glaseret skinke, kyllingebryst stegt med serranoskinke, fl ødekartofl er, små ristede kartofl er, 
bearnaise- og whiskysauce. Hertil stor salatbar samt brød og smør

(Tillæg kr. 49,- pr. person)

Tillæg for energibidrag kr. 12,- pr. 
kuvert opkræves ved afregning



SELSKABSPAKKE 1

Velkomstdrink
3 retters menu eller buffet

Øl, vin og vand under hele arrangementet (max 4 timer)
Kaffe og the

Pr. person kr. 625,-

Minimum 20 personer
(Ved antal herunder må tillæg påregnes)

SELSKABSPAKKE 2

Velkomstdrink
3 retters menu eller buffet

Øl, vin og vand under hele arrangementet 
(op til 6 timer)
Kaffe og the

Valgfri natmad

Pr. person kr. 895,-

Minimum 20 personer
(Ved antal herunder må tillæg påregnes)

NATMAD

Frikadeller med kartoffelsalat  og tilbehør kr. 75,-

Aspargessuppe med kødboller kr. 85,-

Byg selv hotdog med tilbehør kr. 95,-

Pølse- og osteanretning med 3 slags pålæg,
2 slags oste og lun leverpostej med tilbehør kr. 138,-

Minimum 20 personer
(Ved antal herunder må tillæg påregnes)

Tillæg for energibidrag kr. 12,- pr. 
kuvert opkræves ved afregning


