SELSKABSMENUER
Vores retter er nøje udvalgt af Køkkenchefen med fokus på friske råvarer i sæsonen. Retterne er inspireret af vores a la carte
menu.
For selskaber på 10 personer eller flere kan vi tilbyde vores Chef´s choice menu:
Chef’s Choice menu
Hvor retterne bliver serveret på store fade af 3 serveringer - ”family-style”.
Hvis det ønskes, tilsender vi gerne den aktuelle menu, når vi nærmer os dagen.
Det er ingen hemmelighed at vores hjerte banker ligeså meget for vin, som for vores mad. Derfor er alle vores vine valgt med
omhu og kærlighed. Vi anbefaler altid at bestille vinmenu, da det giver den bedste Paté Paté oplevelse.
Vi gør opmærksom på at hvis I vælger en af vores vinmenuer, så serverer vi vin under hele middagen.

Chef’s Choice 385,- pr. person
3 forretter
2 hovedretter + 1 tilbehør
1 dessert samt lidt til kaffen

Mandag – torsdag serverer vi vores Chef´s choice menu m/ 2 gl. vin eller øl + vand
500,- pr. person
Snacks & Bobler 75,- pr. person
1 glas Cava serveret med chips & nødder

VINMENUER
VINMENU 1: 425,- pr. person
Vi har sammensat menuen med nogle af vores dejlige vine
Start med
Til forret
Til hovedretter
Til desserter

Cava Brut
Hvidvin el. rosé
Rødvin el. hvidvin
Portvin/Dessertvin & Kaffe/te

VINMENU 2: 595,- pr. person
Vi har sammensat menuen med nogle af vores mere eksklusive vine
Start med
Til forret
Til hovedretter
Til desserter

Champagne Blanc De Blanc
Hvidvin el. rosé
Rødvinel. hvidvin
Portvin/Dessertvin & Kaffe/te

VINMENU 3: 705,- pr. person
Vi har sammensat menuen med nogle af vores vine i topklasse
Start med
Til forret
Til hovedretter
Til desserter

Champagne Blanc De Blanc
Hvidvin el. rosé
Rødvinel. hvidvin
Portvin/Dessertvin & Kaffe/te
Vand m/u Brus ad libitum

Betingelser:
•
•
•
•
•
•

Menu og vin skal bestilles senest 3 hverdage inden arrangementet. Bemærk at den valgte menu er ens for alle i selskabet, dog
med undtagelse for vegetarer, madintolerancer og allergier.
Vær opmærksom på at vi skal informeres om gæsteantal, samt eventuelle vegetarer eller allergikere inden kl. 10.00 på dagen hvor
arrangementet skal afholdes. Derefter er antal og menu bindende.
Det er maksimalt muligt at dele regningen op på 4 betalingskort.
Ved bordbestilling fredag til lørdag inden kl. 20.00 gør vi opmærksom på, at bordet er reserveret i 2,5 time fra
bookningstidspunktet.
Gældende efter kl. 16.00 på selve dagen: Er der evt. forsinkelser bedes i kontakte restauranten via. Telefon: +45 39 69 55 57
Mineralvand ad libitum med og uden brus er obligatorisk og serveres til hele bordet 25,- pr.person. Medmindre der er valgt
vinmenu, da er vand inkluderet i prisen.

