
Verdenskortet
 Sammensæt din ønskemenu ud fra vores udvalg af 

forretter, hovedretter og desserter fra selskabsmenuen, 
eller vælg Verdenskortets buffet 

 

2 slags kød, vælg imellem; oksefilet, kalvefilet, lammekølle, kalkunbryst, krydret
svinekam, unghanebryst, landskinke. 
2 slags kartofler, vælg i mellem; Flødekartofler, ovnstegte petitkartofler,
Düchesse kartoffel, rösti
2 salater med årstidens grønt 

Verdenskortets buffet:

Forret: 

Vælg frit fra selskabsmenuen

Hovedret:

Dessert: 

Vælg frit fra selskabsmenuen

Pris ved 2 retter ...........................................kr. 399,- 
Pris ved 3 retter ...........................................kr. 439,- 

 
Tilkøb af et tredje slags kød: 35 kr. pr. kuvert

Menu 

Priserne er dags dato priser og inkl. moms ved min. 20 personer i selskabet ellers tillægges 10% kuvertprisen
Priserne er incl. entre, lokale, servering, opdækning, men ex. drikkevarer. Til Brunch er kaffe, te og 2 slags 
juice incl.
Regnskabsmæssigt fratrækkes 70,- til entré. Dette er inkluderet  i kuvertprisen, men vil fremgå på regningen



Verdenskortet
Menu 

Hovedretter: 
Serveres som udgangspunkt ved bordet

•   Flæskesteg med rødkål, brunede og hvide kartofler og sauce 179,-
•   Glaseret landskinke med flødekartofler og årstidens salat 179,-
•   Gl.dags oksesteg med waldorfsalat, glaserede perleløg, hvide kartofler og sauce 199,-
•   Rosastegt kalvefilet med ovnstegte petitkartofler, grøntsagssauté og rødvinssauce 209,-
•   Kalkunbryst i baconsvøb med krydrede kartofler, årstidens salat og flødesauce 189,-
•   Rosastegt oksemørbrad med honningbagte rodfrugter, Düchesse kartoffel og  svampesauce 229,-

Desserter:
Dessert serveres som buffet eller ved bordet

•   Fransk chokoladekage med vanilje-creme og syltede bær 79,-
•   Citronfromage med flødeskum 79,-
•   Islagkage med tre slags is og bærcoulis 89,-
•   Lune pandekager med is og chokoladesauce 89,-
•   Årstidens frugtfad 29,-
•   Verdenskortets dessertbord; Hjemmelavet Islagkage med 3 slags is, chokoladekage, mazarinkage 
og syltede skovbær (min. 25 couv.) 110,-

Natmad:
Serveres som udgangspunkt som buffet

•   Aspargessuppe med kødboller og flutes 79,-
•   Hotdogs med røde kogte pølser og klassisk tilbehør 79,-
•   Pålægsbord med 3 slags pålæg og tilbehør, serveret med rugbrød og baguette 89,-
•   Tarteletter m. høns i asparges 79,-
•   Små sandwich med tre forskellige slags fyld 79,-
•   Æggekage med bacon, rugbrød, sylt og smør 89,-

 

Selskabsmenu:
Forretter:

Serveres som udgangspunkt portionsanrettet og med brød og smør
•   2 tarteletter m. høns i asparges 79,-
•   Tunmousse m. rejer og urtedressing 89,-
•   Fiskesymfoni med 3 slags fisk og skaldyr på små salater, hertil limecreme 99,-
•   Terrine af perlehøne med lufttørret skinke, hertil råsyltede tyttebær og urtedressing 89,-
•   Røget dyrekølle med tyttebær og vesterhavsost 109,-
•   Tapastallerken med 3 slags charcuteri samt tilbehør 79,-
•   Koldrøget lakseroulade med små salater og urtedressing 99,-

 

Alle priser er incl. 
entre, duge, 

servietter, lys, 
blomster, 
servering, 

selskabslokale & 
rengøring

Priserne er dags dato priser og inkl. moms ved min. 20 personer i selskabet ellers tillægges 10% kuvertprisen
Priserne er incl. entre, lokale, servering, opdækning, men ex. drikkevarer. Til Brunch er kaffe, te og 2 slags 
juice incl.
Regnskabsmæssigt fratrækkes 70,- til entré. Dette er inkluderet  i kuvertprisen, men vil fremgå på regningen



Menu 
Verdenskortet

Kaffe & tilbehør:
•   Efterfølgende kaffe / The pr. kuvert 45,-
•   Efterfølgende kaffe / The m. hjemmebagte småkager pr. kuvert 59,-
•   Efterfølgende kaffe / The m. hjemmebagte småkager & kransekager pr. kuvert: 89,-
•   Efterfølgende kaffe / The m. hjemmebagt kringle: 79,-
•   Efterfølgende kaffe / The m. hjemmelavet flødeskumslagkage pr. kuvert: 89,-
•   Efterfølgende kaffe / The m. hjemmebagte boller & pålægsbord pr. kuvert: 109,-,
•   Hjemmebagte småkager pr. kuvert 39,-

•   Cognac, Cointreau, Baileys 40,-
•   Portvin, Sherry, Likør, Snaps 30,-

Øvrige ønsker til alkohol kan altid efterspørges.
 

Velkomstdrink:
•   Se gerne vinkort for udvalg (med og uden alkohol) :  39,- pr. glas

 

Appetizer:

•  Grissini m. aoli: 19,-
•  Spanske snackpølser: 19,-
•  Saltmandler: 19,-
•  Sprøde rodfrugtchips: 19,-
•  Gnavegrønt til børn: 10,- 

Priserne er dags dato priser og inkl. moms ved min. 20 personer i selskabet ellers tillægges 10% kuvertprisen
Priserne er incl. entre, lokale, servering, opdækning, men ex. drikkevarer. Til Brunch er kaffe, te og 2 slags 
juice incl.
Regnskabsmæssigt fratrækkes 70,- til entré. Dette er inkluderet  i kuvertprisen, men vil fremgå på regningen



Verdenskortet
Brunch-buffet:

Kan som udgangspunkt serveres mellem kl. 10:00 & 11:00
Lokalet reserveres 3 timer

• Scrambled eggs
• Brunchpølser

• Bacon
• 3 slags pålæg samt tilbehør

• Lun leverpostej
• 3 slags ost med druer og bærkompot

• Pandekager
• Rugbrød, rundstykker og smør

• Kaffe, the og 2 slags juice
 

Pr. kuvert. 269,-
 

 

Menu 

Frokost-buffet:
Kan som udgangspunkt serveres mellem kl. 11:00 & 13:00 

Lokalet reserveres i 3 timer
•   Marineret sild med karrysalat

•   Fiskefilet med remoulade og citron
•   Tarteletter med høns i asparges

•   Lun ribbensteg med rødkål
•   Frikadeller

•   3 slags ost med druer og bærkompot
•   Rugbrød, surdejsbrød og smør

 

Pr. kuvert. 239,-
 

 
 Priserne er dags dato priser og inkl. moms ved min. 20 personer i selskabet ellers tillægges 10% kuvertprisen

Priserne er incl. entre, lokale, servering, opdækning, men ex. drikkevarer. Til Brunch er kaffe, te og 2 slags 
juice incl.
Regnskabsmæssigt fratrækkes 70,- til entré. Dette er inkluderet  i kuvertprisen, men vil fremgå på regningen

Alle priser er incl. 
entré, duge, 

servietter, lys, 
blomster, servering, 

selskabslokale & 
rengøring



Menu 
Verdenskortet

Betaling & kuvertprisen
Der kan som udgangspunkt betales via faktura eller bankoverførelse.
Der kan indtil kl. 16:30 i månederne april – september, betales med Visa Dankort eller kontant 
(Kontant kun efter forudgående aftale)

Ved konfirmation fratrækkes gebyr på 3500,- betalt ved reservation af datoen, den endelige regning.
Ved selskaber under 20 personer tillægges kuvertprisen 10%

Entréprisen er inkluderet i kuvertprisen når der bestilles en selskabsmenu eller vores Verdenskortet 
buffet for min. 439,- pr. kuvert
På jeres faktura/regning vil der fremgå en udspecificeret entrépris på 70,- pr. person. Dette er 
regnskabsteknisk, og betyder ikke noget for jeres aftalte kuvertpris.

 

Bestilling & afbud
Endeligt antal kuverter oplyses senest to uger før arrangementet.

Afbudskuverter meldt 1-3 dage før arrangementet: ½ pris af aftalt kuvertpris.
Afbudskuverter på dagen for festen: fuld kuvertpris.

Børn mellem 2-10 år: Betaler ½ pris af aftalt kuvertpris.
Børn mellem 0-2 år: Gratis

Ønskes fuld afbestilling/aflysning af dit arrangement skal dette ske senest 6 uger før festens dato. 
Ved afbestilling under 4 uger før festen, opkræves en godtgørelse på 75% af den samlede 
kuvertpris for festen.

 
Menusamtale & planlægning

En menusamtale vil blive afviklet omkring 2 måneder før festen, hvis en sådan samtale er relevant 
for jeres arrangement.

I vil modtage en mail fra vores bookingsystem, som indeholder link til vores onlinekalender, hvor i 
gennem menusamtalen kan bookes.
Til denne samtale aftales den endelig menu og øvrige detaljer omkring jeres arrangement, som 
bordopstilling, opdækning m.v.

Arrangement m. 2 retter + kaffe: 6 timer (Efterfølgende påbegyndt time: 400,-)
Arrangement m. 3 retter + kaffe: 8,5 timer (Efterfølgende påbegyndt time: 400,-)

 


