Selsb

Vil du holde dit næste selskab i Skipperhuset kan du her se inspiration til hvordan vi kan
sammensætte menuen for dig. Lad os høre, hvad du ønsker, så skræddersyer vi en fest, som
passer til dine ønsker. For at kunne sammensætte din egen menu skal selskabet være på
minimum 25 gæster. Ved selskaber på færre gæster er der mulighed for bord i restauranten,
hvor der vælges fra vores a la carte kort.

Selsbsmu – no. 1

Selsbsmu – no. 2

APERITIF

APERITIF

3 RETTERS MENU

2 FORSKELLIGE SNACKS

Cremant

Forret, hovedret & dessert

Cremant

4 RETTERS MENU

VINMENU 3 GLAS

Alle retter serveres i forretsstørrelse

MINERALVAND M/U BRUS

Husets vine. Serveres ad libitum under middagen

Husets vine. Serveres ad libitum under middagen

VINMENU 4 GLAS

KAFFE & TE

MINERALVAND M/U BRUS

750,- pr. person

KAFFE & TE
950,- pr. person
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Mufslag
september - december

Sna cks

WONTON

gris & stegt shiitake

KROKETTER
confiteret kylling & mayo

REHYDRERET RØDBEDE
solbær & anis

Frett

RIMMET LAKS

radisser, frisée salat, urtecreme & sprød crouton

SALTET KAMMUSLING

H ove d r e t t 

STEGT KULMULE

hollandaise, kartoffelkompot & sæsonens grønt

KALVECULOTTE

ærter á la francaise, kartoffelkompot & skysauce

COTE DE BOEUF

ærter á la francaise, kartoffelkompot & skysauce
Tilvalg 100 DKK

syrnet fløde, bladselleri i crudite, saltede mandler,
dildolie & caviar
Det
Mellrett

TATAR

granskud, kartoffelchips & vintertrøffel

SVAMPETOAST
årstidens svampe & hønsecreme
(Foie Gras 65,-)

CHOKOLADEMOUSSE
Sprød kakao, blåbærsorbet & crumble

MANDELKAGE

luftig citronfromage, saltkaramel, marengs,
havesyre & hvid chokolade

TILVALG AF MAD
Natmad: fra 85,F.eks. hotdogs, charcuteri
eller luksus sandwiches
2 Petit fours: 50,-

VED BOOKING
AF SELSKAB
Ved reservation af dato indbetales et
depositum 5000,- som kun
tilbagebetales ved rettidig annullering.

DRIKKEVARER

KAPACITET

Opgradering af vinmenu: 125,-

I Skipperhuset har vi plads til 40
gæster og i Bådhuset har vi plads til
50 gæster maksimalt.

AFREGNES EFTER FORBRUG:
Flaske af huset hvid/rød: 400, -

Ved selskaber i Bådhuset tilføjes et
gebyr på 5.000 DKK for én hel dag.

Juice & sodavand: 45/35,-

Dette inkluderer leje af Bådhuset,
opdækning, simple blomster, samt
duge på bordene.

Long drink 95, Dark ´n´stormy / Gin & Tonic

NATTILLÆG

Fadøl 40, -

Avec: 95, Fri bar: 135,- per gæst per time
(minimum 2 timer)
Dette inkluderer fadøl, rød- & hvidvin,
samt 4 forskellige cocktails
Ved medbringning af egen vin
Proppenge: 300,-

Et selskab slutter kl. 24 medmindre
andet er aftalt på forhånd. Herefter
betales nattillæg på 400,- per
påbegyndt time per tjener. Et selskab
skal senest slutte kl. 03:00

MUSIK
Musik under middagen kan spilles på
vores anlæg, men anlæg til højere
musik til f.eks. dansegulv skal selv
medbringes.
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