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World Cup Hallen har en lang og god 
erfaring med at levere mad til 

firmafester, konfirmationer, runde 
fødselsdage og til receptioner. 

 

 

 

 



 
 
 

Denne brochure omhandler leveringer ud af huset, men 
også hvis du ønsker at benytte vores selskabslokaler til dit 
arrangement. 

 
Arrangement afholdt i vores selskabslokale 
3-retters selskabsmenu efter eget valg    kr. 389,- 
 
I prisen er inkluderet borddækning, blomster, serveringspersonale samt 
efterfølgende kaffe med 1 avec (cognac / likør). Arrangementet er baseret på 
5 timer.  
 
Med blød bar i 5 timer er prisen    kr. 629,- 
ønskes anden vin end huset vin, aftales prisen ud fra deres ønsker. Blød bar omfatter øl 
(pilsner / Classic, sodavand, husets vin, cider) 

 
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. 
 

 
Ønsker du et arrangement ud af huset 
 
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 manglende 
service. 
 
For levering ud af huset Minimum 15 personer 2 retter  kr. 239,-  
For levering ud af huset Minimum 15 personer 3 retter  kr. 269,- 

 

  



 

 

Forretter 
1. Laksetatar og hjemmelavede ristede peanuts 
2. Hjemmelavet tunmousse med marinerede rødløg 
3. Hjemmelavet krebsehalesalat med avocado og brød 
4. Oksecarpaccio med parmesanost 
5. Grillede portobello svampe med ostefyld og sweet chili dressing 

 
Hovedretter 

1. Grillet laksefilet med små kartofler, grøntsager og sauce 
2. Stegt lammeculotte med bagte rodfrugter, små kartofler og sauce 
3. Oksehaler med kartoffelmos og stegte grøntsager 
4. Marineret Oksefilet stegt med årstidens krydderier, kartoffelgratin, 

stegte rodfrugter, ovnstegt tomat og bearnaisesauce 
5. Marineret kalveculotte med krydderstegte kartofler, ovnbagte 

grøntsager og svampesauce 
 
Desserter 

1. Ostetallerken m/3 slags oste  
2. Chokoladekage m/vaniljeis samt frisk frugt 
3. Panna cotta med frisk frugt 
4. Chokolademousse med jordbærpurè 
5. Tiramisu 

 
Natmad kr. 59,- 

1. Ungarsk Gullaschsuppe m/flutes 
2. Fransk løgsuppe med ostebrød 
3. Frikadelle m/hjemmelavet kartoffelsalat 
4. Røde pølser med brød og tilbehør   
5. Lasagne 

  



 
 

Leveringer ud af huset  
 
De store kolde bord   kr. 189,- 
Marinerede sild m. løg – Karrysild 
Røget laks  -  Rødspættefilet - æg med rejer  
Lun leverpostej med bacon og champignon 
Lun ribbenssteg med rødkål - Lune frikadeller med rødkål 
Mørbradbøf med bløde løg og champignon - Pålægsfad med tilbehør 
Oste anretning 
Rugbrød, Franskbrød, kiks, smør og fedt 

 
Buffet 1    kr. 269 
Cremet kartoffelsuppe med bacon - Små hvidløgsbrød  
Rødkålssalat  
Krydderstegt Oksefilet - Marineret kalveculotte  
Ovnstegte kartofler samt rodfrugter 
Bearnaise og Dijon sennepssauce  
3 slags ost med kiks og druer 
Salatbar, brød og smør 
 

Buffet 2    kr. 279 
Lakseroulade - Bruchetta med frisk tomat 
Salat med kylling  
Helstegt krydret oksefilet - Helstegt lammekølle 
Flødekartofler - Græsk Salat 
Bearnaise og rødvinssauce 
3 slags ost med kiks og druer 
Salatbar, brød og smør 

 
Buffet 3    kr. 289 
Hjemmerøget laks med brøndkarsecreme – Tomat m/mozzarella 
Feldsalat m/bønner og bagte blommetomater - Bagte kartofler 
Grillede kam ben -  Oksefilet med årstidens krydderier 
Ovnstegte kartofler – Coleslaw - Tzatziki 
Bearnaisesauce 
3 slags ost med kiks og druer 
Salatbar, brød og smør 
  



 
 
 

Buffet 4    kr. 299 
Cremet jordskokkesuppe m/ristet bacon 
Helstegt laks serveret på salatbund  
Broccolisalat - Porretærte  
Kalkuncuvette - Helstegt marineret oksefilet 
Ovnstegte kartofler samt stegte grøntsager 
Bearnaise og Pebersauce 
3 slags ost med kiks og druer 
Salatbar, brød og smør 
 

Brunch    Kr. 119 
Scrambled æg -  Bacon og lune brunchpølser 
Pandekager m/sirup - Lun leverpostej med bacon og ristede champignon 
Ovnbagte tomater -  Græsk yoghurt med honning og mysli 
Varmrøget laks med hjemmerørt rygeostecreme - Pålægsfad med 2 slags pålæg  
3 slags ost med kiks og druer 
Frisk frugt - Marmelade, nougatcreme 
Mini croissanter – Brød og smør,  
Kaffe, The og Juice.  

 
 

Ved brunch ud af huset medfølger der IKKE kaffe og 
Juice. 

 

 

  



 
 
 

Receptionsmenu – sammensæt efter eget valg 

3 stk. Små frikadeller  18,00 
2. stk. Dadler i baconsvøb  18,00  
2 stk. Kyllingespyd 18,00 
3 stk. Cocktailpølser i baconsvøb  18,00  
2 stk. Mini forårsruller med oksekød og grøntsager  18,00  
2 stk. Mini forårsrulle med grøntsager  18,00 
2 stk. Emmentaler skåret i stave  18,00 
2 stk. Marinerede Tigerrejer    18,00 
1 stk. Melon med Serano skinke 15,00 
 

2 stk. Bruschetta med spinat, salami, hvidløg, tomat, ost  18,00  
2 stk. Pølsehorn  18,00  
1 lille Croissanter med fyld (kylling / reje) 15,00 

 
Årstidens frugt skåret i både pr. person 18,00  
Fyldt chokolade pr. person 18,00 
Chokolade profiteroles pr. person 18,00 
Sarah Bernard pr. person 18,00 
Jordbær dyppet i chokolade pr. person 18,00 
 
1 stk. Wrap med Laks / Kylling  15,00 
2 stk. Små sandwich  15,00 
Sandwich med Laks, kylling, æg m.m 
Sandwich med ost & skinke – Tunmousse - roastbeef  

 

2 stk. Blinis med creme fraiche, rødløg og rogn 18,00 
2 stk. Blinis med rørt Philadelphia ost og laks    18,00 

  

 

 

 

 



 
 

1 stk. Roastbeefrulle 15,00 
Nachos chips med salsa per. person 15,00 
 
2 stk. Pindemadder – Brieost med druer 15,00 
1 stk. Pindemadder – skæreost med frugt 10,00 

Gullerod og Agurke stave med dip per. person 10,00 

Brød og dip-hit;  
Rustikke boller, ciabattabrød, aioli og ramsløgssmør 12,00 

 

Levering minimum 20 personer.  
 
 
Vælg 7 slags    kr.   99,-  

Vælg 9 slags  kr. 125,- 

Vælg 12 slags   kr. 149,- 

Vælg 15 slags   kr. 175,- 

 
I prisen er inkluderet levering og opsætning af buffet.  
 

 

 

 

  
 



 
 

 

World Cup Hallen er leverandør til VIP Loungen når Rødovre 
Mighty Bulls spiller deres hjemmekampe.  
 
Til hverdag leverer World Cup Hallen frokostleverancer til 
flere firmaer lokalt.  
 
World Cup Hallen er ligeledes forpagter at Rødovrehallens 
Sportscafe.  
 
I Rødovrehallen serverer vi ofte til selskaber hvor der kan 
være helt op til 1.500 personer, og har de sidste mange år 
stået for leverancer ved Rødovre Kommunes store 
arrangementer.  
 
Har du nogle spørgsmål eller ønsker du en snak om et 
arrangement, er du yderst velkommen til at kontakte  

 
Køkkenchef Tina Olsen  36 36 01 44 two@worldcuphallen.dk 

 
Resturationschef Henrik Høstbo  36 41 12 47 hh@worldcuphallen.dk 

 
Forretningsfører Gert Nielsen.  36 36 01 40 gert.nielsen@worldcuphallen.dk 

 

 

 


