
BRUNCH 
I EGET LOKALE 

 
VORES AD LIBITUM BRUNCH 

Vores menu er ikke den traditionelle buffet, hvor alle gæster skal dele, men maden serveres 
på bordet og derfor kun til de 1 - 6 gæster du sidder til bords med. 

Æggekage med ost, kartoffel & spinat 
 Bacon 

Brunchpølse 
Skiveost 

Honningmarineret skinke fra Nørre Søby  
Wium leverpostej 

Yoghurt 
Müsli 
Frugt 

Croissant 
Choco beignet 

Jordbærmarmelade fra Rynkeby 
Surdejsrundstykke 

Smør 
Rugbrød 
Nutella 

Varmrøget laksemousse

&

Kaffe, Te & Økologisk æblejuice & appelsinjuice fra Rynkeby

295,- kr. pr kuvert. 
Efter servering af mad gælder genopfyldning i 2 timer af mad og drikke.

*Prisen er baseret på minimum 20 betalende gæster

*7 dage inden ankomst bedes endeligt antal gæster meldes til os.  
Skulle der herefter ændres i antal gæster, skal dette meldes senest 3 hverdage inden ankomst. 

Afviger dette mere end 10% af det oprindeligt bekræftede antal, forbeholder vi retten til at opkræve 
det fulde beløb.

RESTAURANT LOFTET - 2.SAL, TORVET 20, 6700 ESBJERG



SELSKABS RETTER 
FORRETTER:

Cevishe af helleflynder, æblemost, pære & jordskok 
-

Røget vild islandsk laks med rogn, rygeost, frisee salat & agurk.
-

Carpaccio af okse fra Grambogård perleløg, havgus mayo & sennep.

MELLEMRET: 
Menuierstegt rødtunge, smør sauce, kapers & hasselnød,

-
Terrin af kalv, timianmayo, tranebær & trøfflesne.

HOVEDRETTER:
Grambogård oksemørbrad med Intens sauce af stegesky hertil pommes anna.

-
Ballotine af gråsten kylling med sprødt skind, soufflefars med intens sauce af 

stegesky og skovsvampe. hertil pommes anna.
-

Mørbrad af gris i svøb af lufttørret skinke med sauce diable 
Hertil pommes anna med unikaost, gammelknas.

-
Smør bagt Vesterhavs torsk, brunede blomkål med beurre Blanc og dildoile.

Hertil pommes anna.
***Serveres alle med årtidens grønt i svøb af røget skinke 

***Ved antal kuverter under 25, tilbydes der pomme gratin, i stedet for pommes 
Anna.

DESSERT:
Gateau marcel syrlig sorbet, syltede skovbær & sprød chokolade.

-
Pære terrin

chokolade knas, vanijle is & karamel sauce .
-

Marengs med sprød chokolade 
med syrlig sorbet, skovbær & tuilie.

NATMAD:
Byg selv - sliders med hakkebøf og pulled pork. 

-
Kartoffelsuppe med porre og bacon. 

-
Pølse & oste bord.

*7 dage inden ankomst bedes endeligt antal gæster meldes til os.  
Skulle der herefter ændres i antal gæster, skal dette meldes senest 3 hverdage inden ankomst. 

Afviger dette mere end 10% af det oprindeligt bekræftede antal, forbeholder vi retten til at opkræve 
det fulde beløb.
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*7 dage inden ankomst bedes endeligt antal gæster meldes til os.  
Skulle der herefter ændres i antal gæster, skal dette meldes senest 3 hverdage inden ankomst. 

Afviger dette mere end 10% af det oprindeligt bekræftede antal, forbeholder vi retten til at opkræve 
det fulde beløb. *Priser er pr. person.

MULIGHEDER 
MENU SAMMENSÆTNING:·

Fra vores selskabskort, 3 retter.....................................................................475,-
Tilkøb ekstras ret...........................................................................................125,-
Natmad..........................................................................................................125,-
Snacks (Chips, røget mandler).........................................................................45,-
Bryllupskage....................................................................................................85,-
Serveringstillæg af medbragt kage.................................................................65,-
Sødt til kaffe & Te............................................................................................45,-

DRIKKE SAMMENSÆTNING:
Velkomstdrink..................................................................................................75,-
Kaffe & Te........................................................................................................35,-
Baileys Irish Cream, Martell V.S. Fine Cognac....................................pr. 3 cl. 45,-

FRIBAR
Fribar med øl, vand, vin (3 timer)...................................................................300,-
Fribar med øl, vand, vin (5 timer)...................................................................450,-
Fribar med øl, vand, vin (7 timer)...................................................................500,-
Fribar med øl, vand, vin (10 timer).................................................................600,-

TILKØB TIL FRIBAR
Tilkøb RTD under fribar mokai, breezer & somersby på flaske......................150,-
Ekstra times fri bar.........................................................................................100,-
Ekstra times fri bar - Bestilt på aften..............................................................150,-
Udvalg af ialt 6 forskellige Drinks / Gins & tonic / Cocktails...........................150,-

 
TILKØBS EKSTRA DRINKS 65,-

DRINKS/COCKTAILS:
Dark & Stormy, Gin Hazz, Bramble, White russian, Filur, Tequilla sunrise, Mo-

scow Mule, Tom Collins, Husets spiritus samt mixer

SHOTS:
Små sure-serien, Råstoff og Pure-serien

GIN & TONIC:
Gin Mare & 1724 tonic, Gin Hendricks & Fever tree, Gordons Gin & Tonic,
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*7 dage inden ankomst bedes endeligt antal gæster meldes til os.  
Skulle der herefter ændres i antal gæster, skal dette meldes senest 3 hverdage inden ankomst. 

Afviger dette mere end 10% af det oprindeligt bekræftede antal, forbeholder vi retten til at opkræve 
det fulde beløb. *Priser er pr. person.

MØDE & KONFERENCE 

Leje af mødelokale: 
Isvand, frugt, kaffe og the under hele mødetiden 

med standard mødeudstyr. 160,- pr. deltager.

Forplejning:

Morgen: 
Stenovnbagte rundstykker, hjemmelavet marmelade og chokoladecreme, ost, 

yoghurt, æg, Hvide Sande-laks, lufttørret skinke og økologisk saft. 
248,- pr person. 

 

Frokost: 
3 anretninger af vores smørrebrød. Råvarer efter sæsonen og lokalområdet. 

Hertil vælges én øl eller ét glas saft, vand eller vin til maden. 
Eftermiddagspause med Loftets søde oplevelser og en økologisk smoothie 

390,- pr person. 
 

Aften: 
Sæsonens 3-rettersmenu 

475,- pr person. 
 

Trådløs internetadgang 
Mulighed for projektor, storskærm og lydudstyr 

2 lokaler med henholdsvis plads til 30 og 50 personer 


