
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.



Booking Manager: Pernille Krüger, + 45 93390349, selskaber@nyhavnsfaegekro.dk

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


