
BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET 
SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV
TILKØB TIL SELSKABSPAKKER



BRUNCHBUFFET 
- minimum 20 personer

Røget laks, 2 slags pålægspølse, røræg, bacon og brunchpølser, blandet salat, french toast, 2 slags ost, frisk frugt, 
hjemmelavet syltetøj.
Hertil rugbrød, landbrød og smør, samt appelsin- og æblejuice, stempelkaffe og te.

pris voksne 250 kr. / børn fra 4 år til og med 12 år 125 kr.

BRUNCHTALLERKEN

Spejlæg med sprødstegt bacon og brunchpølser, røget laks, frisk frugt, 2 slags pålægspølse og danske oste.  
Hertil rugbrød, landbrød og smør.

pris 120 kr. per person

MINDEKOMSAMMENBUFFET

Vælg 2 stykker smørrebrød fra vores store smørrebrødsliste. For eksempel frk. Bergs vinder-fiskefrikadeller fra Gl. 
Skagen, roastbeef eller rødspættefilet.  
Efterfulgt af enten Hjemmelavet chokoladekage af kraftig belgisk chokolade serveres med vaniljeis.  
eller  Citrontærte med marengs, hvor citroncrème anrettes i en sprød mørdejsbund og toppes med  
 gyldenbrændt marengs. 

Hertil stempelkaffe og te. 

pris voksne 195 kr. / børn fra 4 år til og med 12 år 90 kr.

DRIKKEVAREBUFFET

Sodavand  30 kr. pr. flaske
Økologisk juice  35 kr. pr. flaske
Vand med og uden brus 50 cl  35 kr. pr. flaske
Øl  35 kr. pr. flaske
Husets hvidvin eller rødvin  225 kr. pr. flaske
Montvillers Champagne Brut  375 kr. pr. flaske

VI  T ILBY DER

GENERELT OG FORBEHOLD
Alle menuerne er gældende for selskaber på minimum 10 personer afholdt frem til og med 30. juni 2017. Vi tager 
forbehold for ændringer i menuerne og justeringer af priser i forhold til udbuddet af råvarer og leverandørpriser. 

Ved valg af selskabspakker gør følgende sig også gældende: Ud fra årets sæsonoversigt vælges én forret,  
én hovedret og én dessert til jeres selskab ud fra den sæson selskabet finder sted. Og der er mulighed for at  
vælge et vegetarisk alternativ til forret eller hovedret til jeres selskab ud fra den sæson, som selskabet finder sted i. 
Menubestilling skal være os i hænde senest 4 hverdage før selskabets afholdelse.



FO R  SELSK A BER  - OVER 10 PERSONER

SELSKABSPAKKE 2

3-retters menu / husets vin, fadøl og sodavand i 3 timer / kaffe og te.

pris per kuvert 625 kr. 

SELSKABSPAKKE 1

2-retters menu / husets vin, fadøl og sodavand i 3 timer / kaffe og te. 

pris per kuvert 550 kr.

SELSKABSPAKKE 3

Aperitif: 1 glas champagne       / 3-retters menu / husets vin, fadøl og sodavand i 3 timer / kaffe og te / 2 cl. avec. 

pris per kuvert 725 kr.



JANUAR / FEBRUAR / MARTS

forret Rygende varm løgsuppe serveres på klassisk vis med ostegratineret landbrød.
forret Sildetallerken med 3 af Nyhavns Færgekros spændende sild, som for eksempel kronesild,  
 drømmesild og  ‘Sol over Gudhjem’, serveres med rugbrød og kærnet smør.
forret Lakseterrine serveres i en fin skive med en krydderurtedressing og dildsyltede agurker.  
 Hertil brød og kærnet smør. 
forret Grillet carpaccio. Et helt stykke oksefilet grilles kort, og skæres i tynde skiver og anrettes på  
 en mild, fransk dressing. Serveres med grønne krydderurter, forårsløg og parmesanost.  
 Hertil brød og kærnet smør.

hovedret  Grillstegt laks serveres med citron, hvidvinssauce smagt til med fløde, rodfrugter  
 og smørstegte kartofler. 
hovedret Grillet unghanebryst serveres med glaserede rødbeder, rodfrugter og peberrodssauce.  
 Hertil serveres små ovnbagte kartofler.
hovedret  Braiseret lammeskank med hvidløg og rosmarin serveres med lammesky.  
 Hertil rodfrugter og kartoffelpuré.
hovedret Lækker og mør grillstegt oksefilet serveres med Nyhavns Færgekros hjemmelavede  
 krydderurtesauce og pommes frites.

dessert Trifli af sæsonens bær eller frugter med letpisket flødeskum og knas. 
dessert Citrontærte, hvor citroncrème anrettes i en sprød mørdejsbund og toppes med gyldenbrændt marengs. 
dessert Hjemmelavet chokoladekage af kraftig belgisk chokolade serveres med vaniljeis. 
dessert 3 slags ost. Oste fra danske og udenlandske osterier. Vi serverer 3 stykker ost med sæsonens tilbehør.

SÆSO NOVERSIGT



APRIL / MAJ / JUNI

forret Gazpacho. Kold tomatsuppe lavet efter den oprindelige andalusiske opskrift med frisk basilikum  
 og brødcroutoner.
forret Sildetallerken med 3 af Nyhavns Færgekros spændende sild, som for eksempel kronesild,  
 drømmesild og  ‘Sol over Gudhjem’, serveres med rugbrød og kærnet smør.
forret Lakseterrine serveres i en fin skive med en krydderurtedressing og dildsyltede agurker.  
 Hertil brød og kærnet smør. 
forret Grillet carpaccio. Et helt stykke oksefilet grilles kort, og skæres i tynde skiver og anrettes på  
 en mild, fransk dressing. Serveres med grønne krydderurter, forårsløg og parmesanost.  
 Hertil brød og kærnet smør.

hovedret  Grillstegt laks serveres med citron, hvidvinssauce smagt til med fløde, asparges  
 og små nye kartofler. 
hovedret Grillet unghanebryst serveres med glaserede rødbeder, asparges, små, nye ovnbagte kartofler  
 og peberrodssauce.
hovedret  Braiseret lammeskank med hvidløg og rosmarin serveres med lammesky.  
 Hertil asparges og kartoffelpuré af små, nye kartofler.
hovedret Lækker og mør grillstegt oksefilet serveres med Nyhavns Færgekros hjemmelavede  
 krydderurtesauce og  pommes frites.

dessert Trifli af sæsonens bær eller frugter med letpisket flødeskum og knas. 
dessert Citrontærte, hvor citroncrème anrettes i en sprød mørdejsbund og toppes med gyldenbrændt marengs. 
dessert Hjemmelavet chokoladekage af kraftig belgisk chokolade serveres med vaniljeis. 
dessert 3 slags ost. Oste fra danske og udenlandske osterier. Vi serverer 3 stykker ost med sæsonens tilbehør.

SÆSO NOVERSIGT



JANUAR / FEBRUAR / MARTS

forret  Kartoffel-porresuppe med sprødstegt porre, friske æbler, trøffelolie, brød og smør.
hovedret  Risotto Milano med safran og ovnbagte rodfrugter.

APRIL / MAJ / JUNI

forret Grønne asparges med hollandaisesauce, brød og smør.
hovedret  Pasta med pesto og fransk salat.

VEG ETA RISK  A LTERN ATIV 



TILK Ø B T IL  SELSK A BSPA K K ER

NATMAD 1 

Buffet.
3 slags italiensk pølse med løg og peberfrugt. 
3 slags oste med frugt, radisser og kompot. 
Rugbrød, landbrød og smør. 

Pris per person 175 kr. 

NATMAD 2 

3 saltsnitter.
For eksempel saltkød, rullepølse, hamburgerryg,  
filet, sprængt oksebryst, serveres på rugbrød. 

Pris per person 120 kr. 

NATMAD 3 

3 luksussnitter.
For eksempel flæskesteg, æg og rejer, roastbeef,  
kyllingesalat, røget laks, serveres på enten rugbrød  
eller landbrød.

Pris per person 145 kr.



KO NTA K T

NYHAVNS FÆRGEKRO

Nyhavn 5
1051 København K
Telefon 33 15 15 88
Email reservation@nyhavnsfaergekro.dk


