
VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JERES SELSKAB VELKOMMEN I NYHAVNS FÆRGEKRO 



BRUNCHTALLERKEN

Spejlæg med sprødstegt bacon og brunchpølser, røget laks, frisk frugt, 2 slags pålægspølse og 2 oste.  
Hertil rugbrød, landbrød og smør.
PRIS 130 kR. PeR PeRSon

BRU NCH

FRO KOST- KAN BESTILLES HELE ÅRET ALLE DAGE INDTIL 17.00

ØRESUNDSTALLERKEN

Lad gæsterne bygge deres eget klassiske danske 
smørrebrød af:

SILD
En af Nyhavns Færgekros fantastiske sildespecialiteter.

LAKS
Røget laks med rødløg og kapers vinaigrette 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 serveres med hjemmelavet 
grøntsagsremoulade.

OST 
Velmodnet ost fra de bedste danske eller udenlandske 
osterier.

ØRESUNDSTALLERKENEN serveres med landbrød, 
rugbrød og kærnet smør.
PRIS 200 kR. PeR PeRSon

SILDEBORDET

Tag selv og gerne flere gange af de 13 forskellige 
sildespecialiteter. Prøv f.eks.: Kronesild, 
drømmesild, stegte sild, “Sol over Gudhjem”, 
rullemops, flødesild. Hertil rugbrød og små fine 
kartofler, fedt og kærnet smør.
PRIS 130 kr. pr. person

DEN VARME FROKOST

DRØMMESILD
Fine strimler af sildefileter vendes i en cremet 
dressing let krydret med ansjoser. Serveres med 
rugbrød og kærnet smør.

WIENERSCHNITZEL
Traditionel dansk kalveschnitzel serveres klassisk 
med ‘dreng’, ærter, brasede kartofler og skysauce.

KLASSISK DANSK ÆBLEKAGE
Vi serverer en klassisk gammeldags æblekage, 
hvor dejlige æbler koges, moses og smages til med 
vanilje. Herefter afkøles grøden og lægges i lag med 
makroner. Den toppes med letpisket flødeskum.
PRIS 2 RetteR 230 kR. PeR PeRSon

PRIS 3 RetteR 275 kR. PeR PeRSon

NYHAVNS FÆRGEKROS SMØRREBRØD

10 stk. uspecificerede smørrebrød serveret på fad. 
Blandende stykker af køkkenets bedste smørrebrød - for eksempel roastbeef, hønsesalat eller røget laks. 
PRIS 500 kR. PR. fad.



A F TEN  - KAN BESTILLES HELE ÅRET ALLE DAGE HELE DAGEN.

FORRETTER 

Sildetallerken med 3 af Nyhavns Færgekros spændende sild, for eksempel kronesild, drømmesild og ‘Sol over Gud-
hjem’, serveres med rugbrød og kærnet smør. 

Lune tarteletter med fyld af kylling og hvide asparges.

Rejecocktail af rejer, salat og asparges samt en cremet dressing serveres med landbrød og kærnet smør.

Löjrom. Rognen ‘löjrom’ kommer fra fisken ‘Siklöja’ og serveres med crème fraîche, finthakket rødløg og ristet brød.

HOVEDRETTER 

Mør oksefilet grillsteges og serveres med Nyhavns Færgekros hjemmelavede krydderurtesauce og pommes frites.

Grillstegt laks serveres med citron, persillesmør og smørstegte kartofler. 

Pandestegt wienerschnitzel serveres med traditionel wienerdreng, grønne ærter, brasekartofler og skysauce. 

Klassisk flæskesteg serveres med rødkål, kartofler og skysauce.

DESSERTER

Hjemmelavede chokoladekage af kraftig belgisk chokolade serveres med vaniljeis. 

3 slags ost. Oste fra danske og udenlandske osterier. Vi serverer 3 stykker ost med sæsonens tilbehør.

Trifli af sæsonens bær eller frugter med letpisket flødeskum og knas. 

Nyhavns Færgekros romfromage af kandiserede hasselnøddeflager, chokolade og 
rom serveres med varm kirsebærsauce.

 
DEN ENKLE

2-retters menu 
PRIS PeR gæSt 280 kR.

Husets vin, fadøl og sodavand 
i 3 timer PRIS PeR gæSt 250 kR. 

+ kaffe/te PRIS PeR gæSt 280 kR. 

 

 
DEN STORE PAKKE

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 PRIS PeR gæSt 380 kR. 

 
DEN POPULÆRE

3-retters menu 
PRIS PeR gæSt 345 kR.

Husets vin, fadøl og sodavand 
i 3 timer PRIS PeR gæSt 250 kR.  

+ kaffe/te PRIS PeR gæSt 280 kR.



DRIKKEVAREBUFFET

Sodavand  30 kr.
Økologisk juice  35 kr. pr. flaske
Vand med og uden brus 50 cl  35 kr. pr. flaske
Fadøl  Fra 50 kr.
Husets hvidvin eller rødvin  245 kr. pr. flaske
Montvillers Champagne Brut  385 kr. pr. flaske

LAGKAGE

1 stk. Klassisk dansk lagkage til est. 10 personer. 
Vores lagkage er lavet med konditorcrème, jordbærmarmelade og pyntet med flødeskum
PRIS 500 kR. PR. lagkage.

KAFFE, TE OG KAGER

Kaffe og te 35 kr.  
Varm chokolade 40 kr.  
Irish coffee fra 65 kr.  
Småkager 15 kr.  
Kaffe og småkager 45 kr. 
Petits-fours 40 kr. 

DET SØ DE

DRIK K E VA RER

GENERELT OG FORBEHOLD

Alle menuerne er gældende for selskaber på minimum 10 personer afholdt frem til og med 31. december 2018. 

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

Menuen skal være ens for hele selskabet og bestilles på forhånd. Med andre ord, alle gæster får samme forret, 
hovedret og dessert.

Den endelige menu samt besked om eventuelle allergier og særlige spisevaner, skal være os i hænde senest 7 dage før 
arrangementet afholdes.

Vi skal kende det endelige antal gæster senest 4 hverdage før arrangementet. Det er dette antal gæster, der faktureres 
ud fra.

Vi placerer altid selskaber samlet - men er I mange, kan det blive nødvendigt at benytte flere borde. Vi kan ikke love 
en specifik placering i restauranten, men vi vil altid gøre vores bedste for at imødekomme jeres ønsker.

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.



KO NTA K T

NYHAVNS FÆRGEKRO

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


