
 
 

“Chef’s Choice” 

Til selskaber med 10 eller flere gæster tilbyder vi udelukkende vores 

selskabsmenu ”Chef´s choice” 

 

Ligesom vores à la carte-menu fokuserer vores “Chef’s Choice”-menu by friske 

lokale råvarer og sammensættes på daglig basis af vores køkkenchef. 

 

“Chef’s Choice”-menuen serveres “Family Style” på store fade der deles med hele 

bordet. 

 

Vi tilbyder ”Chef’s Choice”-menuen i to versioner: ”Chef’s Choice” baseret på 

vores à la carte-menu, og ”Chef’s Choice – All In”, med kaviar og en mere 

eksklusiv fisk eller oksekødsudskæring. 

 

For at sikre at I og jeres gæster opnår den fulde Paté Paté-oplevelse, 

anbefaler vi at I forudbestiller en af vores vinmenuer. I så fald vil jeres 

tjener sammensætte et udvalg af lækre vine der komplimenterer maden. 

 

Vær venligst opmærksom på at vi genopfylder vinen under hele middagen. 

 

 

”Chef’s Choice” – 445,- pr. Person 

3 Forretter 

 

2 Hovedretter + 2 side 

orders 1 Dessert + lidt 

sødt til kaffen 

”Chef’s Choice – All In” – 575,- pr. Person 

3 Forretter (en med kaviar) 

 

2 Hovedretter (hvoraf en er en mere eksklusiv fisk eller oksekødsudskæring) 

+ 2 side orders 1 dessert + lidt sødt til kaffen 

Tilføj østers til 40 kr per stk. 
 

Mandag-Torsdag 

Fra mandag til torsdag tilbyder vi vores ‘Chef’s Choice’ menu serveret med to 

glas husets vin eller øl + vand til 600,- pr. person. 

Snacks & Bobler til 75,- pr. Person 

 
1 glas cava serveret med chips og nødder 

 

 

 

 



Menuen er fast og skal bestilles af alle gæster 

Bekræft venligst menu og vinmenu senest 3 dage før reservationen. 

Informér os venligst om eventuelle diætmæssige præferencer, allergier og ændringer I 

endeligt antal senest kl 12.00 samme dag som reservationen. Derefter er antallet 

bindende. 

Regningen kan maksimalt deles I fire korttransaktioner. 

Hvis jeres reservation er fredag/lørdag inden kl 20.00 er bordet jeres i 2 timer, 15 

minutter. 

I tilfælde af uforudset forsinkelse på selve dagen bedes I ringe +45 39 69 55 57. 

Vinmenus 
 

Vinmenu 1 - 525,- pr. person 

Vinmenu 1 inkluderer standardklasse-vine og serveres på 

følgende måde Aperitif // Cava Brut 

Forretter // Hvid- eller Rosé-vin 

Hovedretter // Hvid- eller rødvin 

Dessert // Sød eller fortificeret vin & kaffe/te 

 

 

Vinmenu 2 - 695,- pr. person 

VInmenu 2 inkluderer mellemklasse-vine og serveres på 

følgende måde Aperitif // Champagne 

Forretter // Hvid- eller Rosé-vin 

Hovedretter // Hvid- eller rødvin 

Dessert // Sød eller fortificeret vin & kaffe/te 

 

 

Vinmenu 3 - 805,- pr. person 

Vinmenu 3 inkluderer topklasse-vine og serveres på 

følgende måde Aperitif // Champagne Blanc de Blanc 

Forretter // Hvid- eller Rosé-vin 

Hovedretter // Hvid- eller rødvin 

Dessert // Sød eller fortificeret vin & kaffe/te 

 

 

Betingelser: 

 

 


