- SELSKABSLOKALER -

DET GODE SELSKAB
Min 50 personer

Røget laks

Serveret med agurk, peberrod og rug

Vin: Chardonnay / Colombard, Haut Flassac, Frankrig

Lammeculotte

Med ratatouille, estragon, piment d’espelette, kartofler og lammesovs
Vin: California Red Zinfandel, CA, USA

Citronfromage

Syrlig citronfromage serveret med lakridsmarengs og passionfrugt
Vin: Moscato d’Asti, Vallebelbo, Piemonte, Italien

325 kr pr person inkl. vand med/uden brus
525 kr pr person inkl. vinmenu

DET BEDRE SELSKAB
Min 50 personer

Håndpillede Rejer
Serveret med spidskål, hollandaise og tallerkensmækker
Vin: Sauvignon Blanc, Guy Saget, Loire, Frankrig

Svampesuppe
Serveret med syltede bøgehatte, mandler og persille
Vin: Chardonnay / Colombard, Haut Flassac, Frankrig

Bœuf
Skiver af helstegt oksecuvette serveret med selleripuré
sprøde jordskokker, kartofler og rødvinsauce
Vin: California Red Zinfandel, CA, USA

Cheesecake
…Lavet med friskost og digestive. Serveres med hindbær og hvid chokolade
Vin: Moscato d’Asti, Vallebelbo, Piemonte, Italien

425 kr pr person inkl. vand med/uden brus
675 kr pr person inkl. vinmenu

DET BEDSTE SELSKAB
Min 50 personer

Jordskoksuppe

Cremet jordskoksuppe med sprød jordskok, syltet jordskok og trøffel
Vin: Chardonnay / Colombard, Haut Flassac, Frankrig

Torsk à lá Nâge

Pocheret torsk serveret med gulerodspuré,
sauteret vinterkål og sauce nâge
Vin: Riesling, Von der Ley, Paulinshof, Mosel, Tyskland

Oksemørbrad

Tournedos af dansk oksemørbrad, serveret med grillet løg, kartofler
glaserede karotter og gastriquesauce
Vin: California Red Zinfandel, CA, USA

Gateau Marcel

Cremet chokoladekage toppet med chokolademousse
serveret med vaniljeis
Vin: Portvin LBV, Pacos Junior, Portugal

625 kr pr person

925 kr pr person inkl. vinmenu & vand med/uden brus

Særlige ønsker

Findes din livret ikke ovenfor, så kontakt bookingafdelingen.
Vi skal nok sørge for at servere præcis den mad som
du og dine gæster ønsker

event@madklubben.dk

- SELSKABSLOKALER -

3 retter 325 kr. // 4 retter 375 kr. // 5 retter 425 kr.
Prisen inkluderer altid vand m/u brus ad libitum

FORRETTER & MELLEMRETTER
FISK & SKALDYR
Røget Laks

Serveret med agurk, peberrod og rug

Taskekrabbe +50kr
…rørt med citron, mayo og knust peber. Serveret med grillet brød
Asiatisk Tun +75kr
Tatar af Yellowfin-tun med risvin, sesam, ingefær og lime
Torsk à lá nâge

Bagt torsk serveret med gulerodspuré, spinat og sauce nâge

Ceviche

Råmarineret helleflynder med chili, lime, puffede ris og olivenolie

Håndpillede Rejer +25kr
Serveret med spidskål, hollandaise og tallerkensmækker

SUPPE
Jordskoksuppe

Cremet jordskoksuppe med sprød jordskok, syltet jordskok og trøffel

Fiskesuppe

Flødelegeret fiskesuppe med rouille og croûtons

Svampesuppe

Serveret med syltede bøgehatte, mandler og persille

GRØNT
Haricots verts

Tempererede grønne bønner med hakkede æg og hollandaise

Panzanella

Italeinsk brødsalat med modne tomater, basilikum og olivenolie

Caersar Salad

Hjertesalat serveret med Caesardressing, croûtons og parmesan

KØD
Rørt Tatar

Okseinderlår rørt med sennep, kapers, persille, estragon, tomat og trøffel

Vitello Tonnato

Lynstegt kalveinderlår med tunsovs, løg, kapers og syltet citron

Carpaccio +25kr
…af oksemørbrad serveret med trøffelemulsion, stegte løg og parmesan
Terrine af ‘Label Rouge’ kylling

Terrin serveret med sort trøffel, syltet Karl Johan og svampemayo

Særlige ønsker

Findes din livret ikke ovenfor, så kontakt bookingafdelingen.
Vi skal nok sørge for at servere præcis den mad som
du og dine gæster ønsker

event@madklubben.dk

- SELSKABSLOKALER -

3 retter 325 kr. // 4 retter 375 kr. // 5 retter 425 kr.
Prisen inkluderer altid vand m/u brus ad libitum

HOVEDRETTER
Torsk à lá nâge

Bagt torsk serveret med gulerodspuré, kartofler, vinterkål og sauce nâge

Kylling ‘Label Rouge’

Skindstegt bryst af ‘Label Rouge’-kylling fra Pyrenæerne
Serveret med majs, hvidløg, kartofler, hasselnødder og timiansauce

Oksemørbrad +150kr
Tournedos af dansk oksemørbrad, serveret med grillet løg, kartofler,
glaserede karotter og gastriquesauce
Bœuf

Skiver af helstegt oksecuvette serveret med selleripuré
sprøde jordskokker, kartofler og rødvinsauce

Rib Eye+150kr
300g grillet rib eye serveret med grønne bønner,
béarnaise, kartofler og grøn salat med vinaigrette
Lammeculotte

Med ratatouille, estragon, piment d’espelette, kartofler og lammesovs

Confiteret andelår

…Serveret på trøffel-kartoffelmos, balsamicomarineret rødkål og julesauce

Risotto (v)

…lavet på perlebyg, serveret med skovsvampe, syltede bøgehatte og svampebisque
Bagt torsk kan tilkøbes +75kr

TILBEHØR
Knuste kartofler med smør og havsalt
Grøn salat med vinaigrette
Carsar salad
Grønne bønner
Tomatsalat med løg, mozzarella og basilikum

25
25
30
35
30

OST & DESSERT
3 gode Europæiske gårdoste

Serveret med knækbrød og honningsyltede nødder og rosiner

Gateau Marcel

Cremet chokoladekage toppet med chokolademousse serveret med creme anglaise

Coupe Royal

Karamel-is, knuste Oreos, saltet karamel, hasselnødder og chokoladesauce

Pandekager

…fyldt med appelsinmousse. Serveret med mandler og appelsinkaramel

Ris a l‘amande

Serveret med brændte mandler og kirsebærsauce

Citronfromage

Syrlig citronfromage serveret med lakridsmarengs og passionfrugt

Cheesecake

…Lavet med friskost og digestive. Serveres med hindbær og hvid chokolade

Særlige ønsker

Findes din livret ikke ovenfor, så kontakt bookingafdelingen.
Vi skal nok sørge for at servere præcis den mad som
du og dine gæster ønsker

event@madklubben.dk

