
 
 

Du kan også sammensætte en 3 retters menu efter eget valg. 

Forretter  

1. Laksetatar af frisk hakket laks og hjemmelavet ristede peanuts 

2. Hjemmelavet tun mousse med marineret rødløg 

3. Hjemmelavet krebsehalesalat med avocado og brød 

4. Patè af ænder Foi Gras serveret med vin gelé, fine urter salat 

og frisk ristet brød 

5. Pata negra skinke med sprød salat, syltede løg og mozzarella  

6. Grillede portobello svampe med ostefyld og  

sweet chili dressing 
 

Hovedretter 

1. Grilled laksfilet  med små kogte kartofler, grøntsager og sauce 

2. Stegt lammeculotte med bagte rodfrugter, små kartofler og 

sauce  

3. Ovnbagt torskefilet med små kogte kartofler og anglaise of  

pata negra skinke 

4. Oksehaler med kartoffelmos 

5. Marineret Oksefilet stegt med årstidens krydderier 

6. Marineret kalveculotte med ovnbagte grøntsager 



 
 

 

Desserter 

1. Ostetallerken m/3 slags oste samt oliven 

2. Dagens kage m/creme fraiche og bær 

3. Panna cotta med frisk frugt 

4. Trifli med frisk frugt 

5. Chokolademousse med jordbærpurè 

6. Italiensk inspireret tiramisu 

 

Ved minimum 15 personer er prisen for – 2 retter kr. 229,- 

Ved minimum 15 personer er prisen for – 3 retter kr. 269,- 

 

Ønsker du at nyde maden her i hallen, så er selskabsprisen følgende: 

3 retters selskabsmenu efter eget valg - 389,-  

i prisen er inkluderet borddækning, blomster, serveringspersonale samt 

efterfølgende kaffe med 1 avec (cognac / likør) 

Med blød bar i alle 5 timer er prisen - 629,-  

(ønskes anden vin end huset vin, aftales prisen ud fra deres ønsker) 

 

Ønskes der en forlængelse af arrangement ud over 5 timer beregnes den 1. time 

med et tillæg på kr. 40,- pr. gæst, 2. time pålægges et tillæg på kr. 20,- pr. gæst. 

 

 

 



 
 

Natmad efter eget valg kr. 59,- 
 

1. Ungarsk Gullaschsuppe m/flutes  

2. Fransk løgsuppe med ostebrød 

3. Frikadelle m/hjemmelavet kartoffelsalat 

4. Bagte kartofler med tunfyld 

5. Lasagne 
6. Toast med tomater og ost 

 

 

Kok ud af huset (4 timer) kr. 1.150,- 

Levering (max 20 km.)  kr.    275,- 

Levering ud over 20 km. Kr.    450,-  

 

Alt service skal afleveres tilbage i rengjort stand senest 2 hverdage efter 

afholdelsen af jeres arrangement.  Hvis I ønsker, at vi skal afhente service 

beregner vi kr. 250,- for afhentning. 

 

Ved levering af service medfølger oversigt over de effekter, vi har leveret. 

Skulle der mangle effekter, når service tilbageleveres, fremsender vi faktura 

på den mangelende service.  

 


