
VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JERES 
SELSKAB VELKOMMEN I NYHAVNS 

FÆRGEKRO



SELSKABSPAKKER 
(Hele dagen, alle dage, hele året)

 
DEN ENKLE 

 
2-retters menu  

Pris per gæst 280 kr.

 
Husets vin, fadøl og  
sodavand i 3 timer 

 
Total pris per gæst 530 kr.

 
+ Kaffe/te  

Totalpris per gæst 560 kr. 

 
DEN STORE 

3-retters menu

Pris per gæst 345 kr.  
 
 

1 glas champagne / husets vin,  
fadøl og sodavand i 3 timer  

/ kaffe og te / 2 cl avec  

Totalpris per gæst 725 kr. 

 
DEN POPULÆRE 

 
3-retters menu

Pris per gæst 345 kr. 

 
Husets vin, fadøl og  
sodavand i 3 timer  

 
Totalpris per gæst 595 kr. 

 
+ Kaffe/te  

Totalpris per gæst 625 kr. 

ØRESUNDSTALLERKEN
(serveres hver dag indtil kl. 17.00)

SILD
En af Nyhavns Færgekros fantastiske sildespecialiteter.

 
LAKS

Røget laks med rødløg og kapersvinaigrette,  
Vesterhavsost og friske  

krydderurter.

 
REJER

Store, flotte rejer serveret med hjemmelavet  
mayonnaise og dild.

 
KYLLING

Kyllingesalat vendt i en let cremet karrydressing med sprød 
bladselleri og friske æbler. Hertil sprødstegt bacon.

 
ROASTBEEF

Rosastegt roastbeef serveret med hjemmelavet 
grøntsagsremoulade.

 
OST 

Velmodnet ost fra de bedste danske og udenlandske osterier.

Serveres med landbrød, rugbrød og kærnet smør.

Per gæst 200 kr.

 
FORRETTER 

Tre af Nyhavns Færgekros spændende sild  
serveret med rugbrød og smør  

eller 
Lune tarteletter med fyld af kylling og hvide asparges 

eller 
Rejecocktail af rejer, salat og asparges samt en cremet  

dressing serveret med landbrød og kærnet smør 
eller 

Røget laks med rødløg- og kapersvinaigrette, 
Vesterhavsost og friske krydderurter.

 
HOVEDRETTER 

Grillet oksefilet serveret med hjemmelavet  
krydderurtesauce og pommes frites 

eller 
Grillstegt laks serveret med citron, persillesmør og  

smørstegte kartofler 
eller 

Pandestegt wienerschnitzel serveret med traditionel  
wienerdreng, grønne ærter, brasekartofler og skysauce 

eller 
Klassisk flæskesteg serveret med rødkål,  

kartofler og skysauce.

 
DESSERTER 

Hjemmelavet chokoladekage af kraftig, belgisk  
chokolade serveret med vaniljeis 

eller 
3 stykker ost fra danske og udenlandske osterier  

serveret med sæsonens tilbehør 
eller 

Trifli af sæsonens bær eller frugter med letpisket  
flødeskum og knas 

eller 
Romfromage af kandiserede hasselnøddeflager,  

chokolade og rom serveret med varm kirsebærsauce.



ØVRIGE VALGMULIGHEDER 

 
BRUNCH 

Spejlæg, sprødstegt bacon, brunchpølser,  
røget laks, frisk frugt, 2 slags pålægspølse  

og 2 oste. Hertil rugbrød, landbrød og smør.

130 kr. per gæst

SMØRREBRØD
(alle dage, hele året indtil kl. 17)

10 stk. uspecificerede smørrebrød serveret på fad.
Blandede stykker af køkkenets bedste smørrebrød -  
for eksempel roastbeef, hønsesalat eller røget laks. 

 
500 kr. per fad

 

 
 

DEN VARME FROKOST

DRØMMESILD
Fine strimler af sildefileter vendt i en cremet  

dressing let krydret med ansjoser. 
Serveres med rugbrød og kærnet smør.

WIENERSCHNITZEL
Kalveschnitzel serveret klassisk med ‘dreng’, ærter,  

brasede kartofler og skysauce.

KLASSISK DANSK ÆBLEKAGE
Klassisk, gammeldags æblekage, hvor kogte æbler  

moses og smages til med vanilje. Æblegrøden lægges  
i lag med makroner og letpisket flødeskum.

 

2 retter per gæst 230 kr. 

3 retter per gæst 275 kr.  

SILDEBORD

Tag selv og gerne flere gange af de 13 forskellige sildespecial-
iteter. Prøv f.eks.: Kronesild, drømmesild, stegte sild, “Sol over 
Gudhjem”, rullemops, flødesild. Hertil rugbrød og små fine 

kartofler, fedt og kærnet smør.
 

130 kr. per gæst

 
DRIKKEVARER

Vi hjælper gerne med at sammensætte  
en vinmenu eller opgradere  

drikkepakkerne med andre vine, drinks mm. 
 

 
LAGKAGE 
(10 gæster) 

Lagkagen er lavet med konditorcreme,
jordbærmarmelade og pyntet med flødeskum.

500 kr. per kage



Nyhavns færgekro er en del af Tholstrup, en familieejet virksomhed grundlagt i 1972. 

Fælles for Tholstrups restauranter er en passion for kvalitet, kærlighed til årstidens 

råvarer og dyb respekt for værdien i at nyde et måltid i selskab med andre mennesker.  

Nyhavn 5
1051 København K 

selskaber@nyhavnsfaergekro.dk

Alle menuerne er gældende for selskaber på minimum 10 personer og op til 25 personer til og med 31. de-
cember 2019. 

Vi tager forbehold for ændringer i menuerne og justeringer af priser i forhold til udbuddet af råvarer og lev-
erandørpriser. 

Menuerne skal være ens for hele selskabet og bestilles på forhånd. Det vil sige, at alle gæster får samme forret, 
hovedret og dessert. Dette gælder naturligvis ikke vegetarer eller deltagere med allergier eller særlige præfer-
encer. 

Den endelige menu samt en navneliste på deltagere med allergier og særlige spisevaner  skal være os i hænde 
senest 5 dage før arrangementet afholdes. 

Vi skal kende det endelige antal gæster senest 5 hverdage før arrangementet. Det er dette antal gæster, der 
faktureres ud fra. 

Vi placerer altid selskaber samlet. Det kan blive nødvendigt at benytte flere borde ved større selskaber. Vi kan 
ikke love en specifik placering i restauranten, men vi vil altid gøre vores bedste for at imødekomme jeres ønsker. 

Selskabsreservationer registreres sammen med et kreditkortnummer. 

Ved ”no show” eller annullering mindre end 48 timer før selskabets start fakturerer vi 50 % af arrangementets 
totale pris. 

Regningen betales samlet af én person på dagen – vi tager imod langt de fleste kreditkort. Vi gør opmærksom 
på, at der på nogle typer kreditkort pålægges et gebyr fra kreditkortselskabet.

DET MED SMÅT 
(Selskabsbookinger fra 10 - 25 personer)


