Selskabsmenu 2020
Forretter

Kr.

Varmrøget laks
serveret med sprød salat, agurkecreme, knust peber og olivenolie

95,00

Oksecarpaccio
med parmesanflager, basilikum, ristede pinjekerner og trøffelolie

95,00

Vitello Tonnato, rosastegt kalv
med tun sauce, kapers og salat med krydderurter

95,00

Torskerilette på ristet rugbrød
med saltet agurk og ærteskud (sæson)

95,00

Hummerbisque
med persilleolie og tilsmagt med cognac

105,00

Hovedretter
Helstegt okseribeye
serveret med haricots vert bonne femme og bagte cherrytomater,
Bearnaise og Bordelaise

245,00

Helstegt kalvemørbrad
serveret med bagte rodfrugter og kalvesky

245,00

Hjortefilet
med ristede portobellosvampe og vildtfløde

250,00

Kalvesteg stegt som vildt
serveret med waldorffsalat og ribsgele

210,00

Ovnbagt laks
med sauteret fennikel og sauce hollandaise

245,00

Smørstegt Havtaske
Serveret med selleripuré, kørvel og små kartofler

255,00

Mellemretter
Granité:
Champagne
Lime

55,00
55,00

Desserter

Kr.

Frisk frugtsalat
med hjemmelavet vanilje is

110,00

Hvid chokolade parfait
med nøddeknas og friske bær

85,00

Tiramisu

85,00

Gateau Marcel
med hindbærsorbet

95,00

Jordbær Romanoff
med hjemmerørt soft ice (sæson)

110,00

Natmad
Pølse- ostebord

125,00

Chili con carne
med nachos, creme fraiche og hjemmebagt brød

115,00

Tarteletter
med høns i asparges

95,00

Klar suppe
med kød- og melboller

85,00

Kr.
Koldt bord

310,00

Karry sild
Hjemmelavede stegte sild
Koldrøget laks med stuvet spinat
Stegt rødspættefilet med remoulade
Æg og rejer
Hjemmelavet hønsesalat med bacon
Lun leverpostej med svampe og bacon
Ribbensteg med rødkål
Fennikel/frisee salat vendt i vinagrette
Udvalg af oste med vindruer og knækbrød
Brunch
2 slags oste
Nutella
Udvalg af marmelader
Æg, tomat og grønt
Koldrøget laks med dildcreme
2 slags pølse og leverpostej
Røræg med bacon og brunchpølser
Græsk yoghurt med bærkompot og honning
Pandekager med sirup
Frugt
Variationer af brød, kaffe, the og 2 slags juice

265,00

Helaftensarrangement 2020
Minimum 15 personer

Velkomstdrink
Fascino Prosecco
Varmrøget laks fra egen ovn
med fennikel/frisee salat og krydderurtedressing
Vin: Trebbiano Angeli, Bove, ad libitum
Oksemørbrad
med pommes Sicilenne og peberfløde sauce
Vin: Montepulciano, Angeli, Bove, Ambruzzo, ad libitum
Hvid chokolade parfait
med nøddebund og friske bær
1 gl. Sol del Mediterraneo, muscatel, Valencia.
Kaffe med 1 cognac eller likør.
Go’nat suppe

Pris pr. person Kr. 989,Overnatning:
Tillæg på 950,- for dobbeltværelse
Tillæg på kr. 800,- for enkeltværelse
Børn under 12 år i opredning hos forældre ½ pris
Stor morgenbuffet

Til festen som afholdes hos os…
Dækker vi bordene festligt med sølvservice og kandelabre
Vi kan levere blomsterarrangementer, men I er også selv velkommen til at levere borddekorationer.
Vi er gerne behjælpelige med følgende:
Bustransport, musik, underholdning, fotograf, eller andre specielle ønsker.
Ønskes overnatning i forbindelse med selskaber.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 475,00
Tillæg for enkeltværelser kr. 800,00
Selskabsmenuer fra 15 couverter.
Børn under 12 år halv pris for alle menuer. (Dette gælder ikke for brunchmenu)
Børn under 12 år halv pris i opredning hos forældre.
Brunch serveres fra kl. 11.30 til kl. 14.30
Børn 0-2 år gratis.
Tillæg på kage der medbringes, pris pr. person: kr. 15,00
I er velkommen til at medbringe snacks og sødt til kaffen.
Velkomstdrink fra kr. 45,00
Vin ad libitum eks. Husets vine kr. 235,00
Eller vi sammensætter vinmenuer efter ønske
Vand:
Øl:
Kaffe /the:
Avec:

kr. 35,00
kr. 40,00
kr. 35,00
kr. 45,00

Bar: Afregnes efter forbrug
Fri bar: med øl, vand, vin åben i 2 timer pr. person:
Ekstra time: med øl, vand, vin:
Fri bar: med øl, vand, vin og spiritus åben i 2 timer pr. person:
Ekstra time: med øl, vand, vin og spiritus:
Betaling: Netto kontant. Alle priser er inkl. moms.
Ret til prisændringer forbeholdes.

kr. 180,00
kr. 100,00
kr. 255,00
kr. 110,00

