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ÅRSTIDENS 
4-RETTERS / 450,-

SELSKABSMENU

FORRET
Fiskeanretning med 3 forskellige slags fisk.

Serveres med med urter og sprød salat

MELLEMRET
Udvalg af lækre pølser og specialiteter fra CharcuteRy.  

Serveres med brød og tapenader

HOVEDRET
SHAREFOOD

Langtidsstegt oksefilet*, braiseret svinebryst og kyllingeballotine**.
Serveres med smørdampet grønt, rødvinssauce og ristede kartofler

*Mulighed for tilkøb af oksemørbrad i stedet for oksefilet
**Mulighed for tilkøb af fyldt perlehønebryst i stedet for kyllingeballotine

 
DESSERT

3 forskellige slags kager. 
Serveres med frisk frugt og is

eller

Mørk chokoladebrownie med is og frisk frugt.  
Serveres med bærkompot

eller

Hvid og mørk chokolademousse  
Serveres med friske bær og urter

Selskabsmenuer skal bestilles til min. 20 pers. / ½ pris for børn under 10 år
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SAMMENSÆT SELV 
3 RETTER / 400,-

SELSKABSMENU / VÆLG EN FORRET

FISKESYMFONI
Et udvalg af 4 forskellige slags fisk og skaldyr  

serveres med salat og dressing

FISKEANRETNING
Et udvalg af 3 forskellige slags fisk 
serveres med urter og sprød salat

ANTIPASTI
Et udvalg af lækre pølser og specialiteter fra CharcuteRy.  

Serveres med brød og tapenader

LAKSEROULADE 
Serveres med årstidens salat og dressing

SMØRDAMPET SØTUNGE
Serveres med krydret hummerbisque og urter

CREMET FISKESUPPE
Serveres med skaldyr, lakserogn og grillet citron

STJERNESKUD
Stegt og dampet rødspættefilet serveres med rejer, årstidens salat,  

smørstegt brød og dressing

2 TARTELETTER
Cremet høns i asparges serveres med frisk tomat og persille

WESTFALSK SKINKE
Serveres med melon, urtesalat og dressing

Selskabsmenuer skal bestilles til min. 20 pers. / ½ pris for børn under 10 år
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SAMMENSÆT SELV 
SELSKABSMENU / VÆLG EN HOVEDRET

SVINEKAM STEGT SOM VILDT
Serveres med skysauce, sukkerbrunede kartofler og hvide kartofler,  

rødkål, 2 slags surt samt æbler med ribsgelé 

ROSASTEGT OKSEMØRBRAD
Serveres med variation af gulerod, tomatiseret pommes Anna,  

selleripuré og rødvinsreduktion

KALVESTEG STEGT SOM VILDT
Serveres med skysauce, sukkerbrunede kartofler og hvide kartofler,  

rødkål, 2 slags surt samt æbler med ribsgelé

HELSTEGT DYRERYG
Serveres med vildtsauce tilsmagt med ost og cognac, hvide kartofler,  

smørdampede grønne bønner, glaserede perleløg, waldorfsalat og  
syltede tyttebær

 
GAMMELDAGS OKSESTEG

Serveres med skysauce, smørdampede grønne bønner, hvide kartofler,  
waldorfsalat og 2 slags surt og sødt

 
HELSTEGT OKSEFILET

Serveres med stegte kartofler, rødvinssauce, smørdampede grøntsager og  
selleripuré med urter 

FYLDT PERLEHØNEBRYST
Sauce naga, hyldeblomstpocherede grøntsager, gulerodpuré og  

smørdampede kartofler

Selskabsmenuer skal bestilles til min. 20 pers. / ½ pris for børn under 10 år
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SAMMENSÆT SELV 
SELSKABSMENU / VÆLG EN DESSERT

SPRØDE PANDEKAGER
Serveres med frisk frugt, bærcoulis, fløde og is

 
DESSERTTALLERKEN

3 små desserter serveres med friske bær

MØRK CHOKOLADEBROWNIE
Serveres med is, frisk frugt og bærkompot

OSTEANRETNING
4 forskellige slags oste med behørigt tilbehør.  

Serveres med brød og sprødt

KLASSISK CITRONFROMAGE
Serveres med fløde og chokoladesejl

 
NYFORTOLKNING AF VANILJEFROMAGE

Serveres med rabarberkompot, karamel og mørk chokolade

 
KLASSISKE RUBINSTEINKAGER

Serveres med små profiteroles, fløde og frisk frugt

CRÈME BRÛLÈE
Serveres med friske bær og sorbet

 
HVID OG MØRK CHOKOLADEMOUSSE

Serveres med friske bær og urter

KAGEBUFFET
3-4 forskellige slags kager serveres med friske bær og is

Selskabsmenuer skal bestilles til min. 20 pers. / ½ pris for børn under 10 år
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SELSKABER

FROKOSTSELSKAB

MENU
Velkomstdrink
Selskabsmenu:

Vælg mellem Årstidens Selskabsmenu (4 retter) og Sammensæt Selv-menu (3 retter) 
Øl, vand og vin ad libitum i 4 timer

 Kaffe/te

KR. 895,- PR. PERS.
Inkl. eget lokale i 4 timer, festlig opdækning med husets blomster, duge og servietter

TILVALG
Snacks til velkomst: Kr. 35,- pr. pers.

Sødt til kaffen: Kr. 35,- pr. pers.
Lokaletillæg efter 4 timer: Kr. 1.500,- pr. time ekskl. drikkevarer

AFTENSELSKAB

MENU
Velkomstdrink
Selskabsmenu:

Vælg mellem Årstidens Selskabsmenu (4 retter) og Sammensæt Selv-menu (3 retter) 
Øl, vand og vin ad libitum i 8 timer

Kaffe/te
Natmad

KR. 1.095,- PR. PERS. 
Inkl. eget lokale i 8 timer, festlig opdækning med husets blomster, duge og servietter

TILVALG
Snacks til velkomst: Kr. 35,- pr. pers.

Sødt til kaffen: Kr. 35,- pr. pers.
Norhlund cocktailbar efter middagen: Kr. 250,- pr. person

Drinksbar med 7 forskellige drinks efter middagen: Kr. 300,- pr. pers.
Lokaletillæg efter 8 timer: Kr. 3.000,- pr. time ekskl. drikkevarer

Selskabsmenuer skal bestilles til min. 20 pers. / ½ pris for børn under 10 år


