
2–3 RETTERS MENU
 

FORRETTER

Græskarsuppe med hasselnød og ristede 
kammuslinger. Hertil Karl-Johan urteolie. 

Røget kalveinderlår med danske æbler pocheret i 
vinterkrydderier, hertil ristede pinjekerner og revet 
Unika Gammel Knas.

Koldrøget laks med rødbeder og solbærgastrique. 
Hertil rygeost med sprøde rødder og knækbrød.

Taskekrabbe med saltbagte glaskål og syltede 
små rødløg. Hertil østersfløde, sprøde kerner og 
amaranth.

HOVEDRETTER

Stegt krondyr med råsyltede græskar, ristede 
svampe og sprød violet spidskål.

Knust kartoffel rørt med olivenolie og urter. Hertil 
sauce på morkler og enebær.

Oksetykstegsfilet fra Grambogaard med syrlig 
løgsoubise, ristede jordskokker og rosenkål vendt 
i valnødder. Hertil rødvinsglace og stegte kartofler 
med persille.

Lammehals med jordskokkepure, saltbagte selleri 
vendt i hasselnødder, letrøget lammesky og 
skovsyre. Hertil perlebyg med urter og skalotter.

Citronbagt kulmule med anis og grønkålssaute, 
syltede grønne æbler og dildemulision. Hertil let 
dampede porre i nøddeglace.

 
 
 
DESSERTER

Syrlige pocherede pærer, glaseret i røget single malt 
whiskey. Hertil mørk chokoladeganache og sprødt, 
sødt rugbrød.

Hvid chokolade parfait med saltede hasselnødder 
og lemoncurd, maltcrumble og jernurt.

Mørk chokoladebrownie med hindbærmousse, 
skovbær coulis, friske bær og chokolademynte.

Osteanretning med røget brie fra Naturmælk 
og Gammelknas, hjemmelavet knækbrød og 
stikkelsbærkompot. 

 
2 RETTER  KR. 295,- / PERSON

3 RETTER KR. 395,- / PERSON
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SELSKABSMENU
2018

BUFFET
 

GRØNT

Ristede svampe med jordskokker og krydderurter 

Bagt græskar med græskar og græskar 

Små kartofler i smør og løvstikke

SALAT

Spidskålssalat med danske æbler, græskarkerner  
og ærteskud

Syltet græskar med ristede kerner, ingefær, 
kumquat og spæde salater 

Salat med syltede pærer og tyttebær

FISK

Varmrøget ørred med kålratatouille og skorzone 
puré toppet med rød engsyre  

Anisbagt torskefilet med rødbedetartar og æble. 
Hertil koriandercreme og sprød rug

 
 
 

 
 
 
KØD

Kalveculotte med hyben og kalveglace 

Helstegt skinke og brun sauce med salvie 

Oksenyretapper (smagfuld kødudskæring omkring 
nyrerne) med bagte tomater og kaffeglace

DESSERTER

Æblecrumble med æbler i salvie og tonga-crème 
fraîche

Rarbarbertærte med hindbær og enebærcréme. 
Bergamotte og cantuccinicrumble  

Osteanretning med røget brie fra Naturmælk 
og Gammel Knas, hjemmelavet knækbrød og 
stikkelsbærkompot

 

4 SLAGS KR. 265,- / PERSON

5 SLAGS KR. 310,- / PERSON

6 SLAGS KR. 340,- / PERSON

7 SLAGS KR. 365,- / PERSON
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NATMAD
 
Brændende kærlighed   kr. 75,- / person

Nordisk ristet hotdog buffet  
med alt det klassiske tilbehør  kr. 75,- / person

Nordisk oste- og pølsebord  
med tilbehør og hjemmebagt  
brød  kr. 105,- / person

Boeuf Stroganoff  
med kartoffelmos  kr. 115,- / person
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KANAPEER
 

Syltet selleri med morkelmayo i minitærte

Ristet rugbrød med brændt avokadocrème

Små fritterede rissottokugler med Karl Johan creme

Krabbesalat med salturt i krustader

Ristede surdejsbrød med rimmet laks og pastinakpuré

Confiteret, paneret kalvebrissel med rødbede og 
valnød

Hørøget vildt i aske med chilicrème

Sable breton med hindbærmousse

BLOX-chokolade  
 Vælg mellem disse varianter: 
 70% mørk – vinder af World Chocolate Award 
 Cognac 
 Pebermynte 
 Hvid chokolade og citron 
 Latte 
 Hyldeblomst 

3 SLAGS KR. 125,- / PERSON

4 SLAGS KR. 150,- / PERSON

5 SLAGS KR. 180,- / PERSON
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