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Middag (min. kr. 25.000)

Velkomst
Cava Brut Reserva, Segura Viudas, Penedès kr. 60 per person

Champagne, Pol Roger, Brut rèserve kr. 144 per person

Januar - Februar - Marts

Forretter
Røget laks med fennikel og peberrodscrème 

Jordskokkecrèmesuppe med kammuslingesoufflé
Stenbidderrogn med blinis, hjertesalat og vagtelæg (ifølge sæson) 

Hovedretter
Langtidsstegt okseculotte med selleripuré, pommes fondantes og grøn pebersauce 

Confit af andelår med ristede kartofler og salat 
Oksemørbrad med syltede svampe, pommes-anna og sherrysauce (tillæg kr. 52) 

Desserter
Chokoladefondant med hindbærsorbet og syltede hindbær 

Portvinspocheret pære med vaniljeis 

Pris for tre retters menu kr. 320
Pris for fire retters menu kr. 400

April - Maj - Juni - Juli

Forretter
Røget laks med fennikel og peberrodscrème 

Ceviche af kammuslinger og havtaske  
Carpaccio af oksemørbrad med syltede tomater, rucolasalat og parmasanost 

Hovedretter 
Langtidsstegt okseculotte med selleripuré, forårsgrønt og timiansauce

Perlehøne med frikassé af grønne og hvide asparges med estragon 
Lammeryg med spidskål, små kartofler og rosmarinsauce

Desserter
Chokoladefondant med hindbærsorbet og hindbær 

Crème brulée i iskold rabarbersuppe 
Tre små kager 

Pris for tre retters menu kr. 320
Pris for fire retters menu kr. 400
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August – September – Oktober

Forretter 
 Røget laks med fennikel og peberrodscrème 
 Gambasrejer med grønærtepuré og hjertesalat 
 Gazpacho med stegte jumfruhummere 

Hovedretter
Langtidsstegt okseculotte med selleripuré, sensommersvampe og timiansauce

Stegt unghanebryst med kantareller à la crème og grov kartoffelpuré
Rosastegt lammekrone med langtidsbagte tomater og spidskål 

Desserter
Chokoladefondant med hindbærsorbet og hindbær 

Crème brulée i iskold rabarbersuppe 
Tre små kager 

Pris for tre retters menu kr. 320
Pris for fire retters menu kr. 400

November – December

Forretter
Røget laks med fennikel og peberrodscreme 

Jordskokkecremesuppe med stegte kammuslinger 
Hummerbisque med hummerbrud  

Hovedretter
Langtidsstegt okseculotte med selleripuré, bøgehatte og timiansauce

Confit af andelår med ristede kartofler og salat 
Dansk kalv på to måder - helstegt mørbrad og braiseret spidsbryst med pommes-anna

og gulerodspuré

Desserter
Chokoladefondant med hindbærsorbet og hindbær 

Alsacisk æblekage, crumble og vaniljeis 
Tre små kager 

Pris for tre retters menu kr. 320
Pris for fire retters menu kr. 400

Vinmenu
3 glas kr. 256
4 glas kr. 320
5 glas kr. 384
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Drikkevarer
Sodavand og vand kr. 20 per flaske

Økologisk saft fra Antons kr. 29 per flaske
Husets hvidvin og rødvin kr. 220 per flaske

Carlsberg pilsner kr. 24 per flaske
Carlsberg Jacobsen – Brown Ale, Saaz Blonde, Indian Pale Ale kr. 39 per flaske

Cava Brut Reserva, Segura Viudas, Penedès kr. 288 per flaske
Champagne, Pol Roger, Brut rèserve kr. 520 per person

Kaffe
Kaffe/te kr. 28 per person

Franske macarons kr. 11 per stk.
Små chokolader kr. 28 per stk.

Tillæg 

Leje af borde med duge

Buffetbord i Festsalen kr. 720
Høje cafeborde pr. stk. kr. 96 (ca. 6-8 personer per bord)

Runde 8 mands borde kr. 104 per stk.
Runde 10 mands borde kr. 128 per stk.

Priserne er ekskl. moms og betjening

Generelle betingelser

Afbestilling / antalsændring
Det endelige deltagerantal skal konfirmeres skriftligt senest 5 hverdage før 

arrangementets afholdelse. 
Herefter opkræves fuld kuvertpris for udeblevne gæster.

 
Ved annullering af arrangementet mindre end 14 dage før arrangementsdatoen 

opkræves et afbestillingsgebyr på 50 % af den forventede arrangementspris.
 

 Enhver afbestilling eller ændring i den oprindeligt afgivne bestilling bør være skriftlig.




