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Parkering på torvet i dagtimerne kun 1 time

Menu
Nedenstående retter kan 
kombineres efter eget ønske.

3 retter kr. 399,-

Forretter
Dampet fi skefi let med karrydressing 
på ananasbund med fl ûte
Rejecocktail med fl ûte
Tarteletter med høns i asparges
Melonspyd med spegeskinke og salat

Hovedretter
Gammeldaws oksesteg
Bønner, carotter, glacerede perleløg
Tomater med peberrod
Persillekartofl er, skysauce og surt

Gammeldaws fl æskesteg
med hvide og brunede kartofl er
Rødkål, surt
Flæskestegssauce
Franske kartofl er

Desserter
Nøddekage med nougatcreme
Is-anretning med hindbærskum
Alt i fromager
Creme brulé

Begravelsesarrangement
Oste- og pølsebord
1 øl eller vand

Pris pr. couvert kr. 169,-

Begravelsesarrangement
3 stk. trekant-sandwich eller tre snitter 
eller boller med pålæg
Kringle og småkager, kaffe og te ad libitum
1 øl eller vand

Pris pr. couvert kr. 179,-

Begravelsesarrangement
3 stk. højt belagt smørrebrød
Kringle og småkager, kaffe og te ad libitum
1 øl eller vand

Pris pr. couvert kr. 199,-

Til alle festarrangementer må man selv 
medbringe små kager, chokolade til kaffen, 

chips og snacks. Frugtfad skal købes her 30,-.

Festmenu nr. 1
FORRET
Fiskesymfoni
Røget laks med asparges
Krebs og rejer
Lakseterine anrettet på sprød salatbund 
med stenbidder- eller lakserogn
Brød, smør og dressing

HOVEDRET
Kalvesteg stegt som vildt 
med smørristede kartofl er og vildtsauce
Gratinerede bønner med bacon
Waldorffsalat, tyttebær og tranebær

DESSERT
Hjemmelavet islagkage på frugt coulies bund 
pyntet med eksotisk frugt

Pris pr. couvert kr. 449,-

Festmenu nr. 2
FORRET
Fiskefi let Florentine med rejer og fl ûte

HOVEDRET
Pestogratineret oksefi let
Rødvinssauce/bearnaisesauce
Svampesauté
Langtidsbagte tomater
Kartoffelbåde

DESSERT
Hjemmelavet chokoladekage med is

Pris pr. couvert kr. 449,-

Festmenu nr. 3
FORRET
Laksetrekant terrine med spinat, 
grøn krydderurtedressing samt rejer og asparges

HOVEDRET
Estragonmarinerede kalveculotter
Persillevendte rodfrugter
Kartoffel rösti eller kartoffel balsamico
Sennepssauce

DESSERT
Tiramisu med jordbær, hindbær og blåbær 
– anrettet i glas

Pris pr. couvert kr. 449,-

Mortens aften / Stor julebuffet
Pris pr. couvert kr. 349,-  

Smørrebrød
Smørrebrød  fra kr. 35,-
Snitter  kr. 25,-
Stjerneskud  kr. 119,-      

Selskaber fra 20-150 personer



Festmenu nr. 4
FORRET
Dampet laks med hummersauce, rejer og fl ûte

HOVEDRET
Farseret valnøddehjortefi let
Kartofl er, svampesauce, waldorfsalat, tyttebær 
og tranebær
Årstidens grønsager

DESSERT
Nøddekurv med is og frugter

Pris pr. couvert kr. 449,-

Festmenu nr. 5
FORRET
Dampet fi sk med spinat og laks 
pyntet med asparges, rejer og sauce verde

HOVEDRET
Kalvemørbrad eller oksemørbrad med dagens 
kartoffel, morkelsauce og årstidens grøntsager

DESSERT
Pistaciekage med sorbet- og vanilleis

Pris pr. couvert kr. 449,-

Buffet A
STORT KOLDT BORD
Hvide sild / karrysalat
Kryddersild
Æg og rejer
Lun fi skefi let med remoulade
Gravad laks med sennepsdressing
Lune mørbradbøffer 
Tarteletter med høns i asparges
Oksefi let med kartoffelsalat eller fl ødekartofl er/salat
Flæskesteg med rødkål
Frikadeller med surt
Lun leverpostej
3 x ost med frugtfad
Brød og smør

Pris pr. couvert kr. 399,-

LÆKKERT STORT TAPAS BORD
Italienske og spanske retter

Pris pr. couvert kr. 299,-
(4 timer – fra 12-16)

Buffet B – barnedåbsbuffet
Laksetærte i fi lodej med spinat og dressing
Marineret svinekam og frikadeller
Flødekartofl er, pastasalat og tomatsalat
Porretærte
Frisk frugt og ost
Brød og smør
(Kun frokost, max 4 timer)

Pris pr. couvert kr. 299,-

Arrangementet er på højest 8 timer, v/ bestilling 
af natmad. Ellers 7 timer derudover kr. 2.000,- 

ekstra pr. time, – dog ikke længere end til kl. 01.45.

Levende musik kan anbefales.

Eventuelle ændringer bedes meddelt senest 7 dage 
før arrangementsdato. 

Ved afl ysning af selskaber inden 3 mdr. før 
afholdelse bortfalder 50% af depositum. 

Efter 3 mdr. bortfalder hele beløbet.

Buffet C
Varmrøget laks med spinat
Provence marineret svinekam, okseculotte, frikadeller,
kartoffelbåde, tomatsalat, grøn salat, tzatiki
2 x ost og frugtfad, brød og smør
(Kun frokost, max 4 timer)

Pris pr. couvert kr. 339,-

Helaftensarrangement 
8 timer
Velkomstdrink

3 retters menu eller buffet med vine
Buffet: Laksemousse med grøn sauce og rejer
Oksefi let med pesto
Mangoglaceret lammekøller med persille og hvidløg
Provence marineret svinekam, tzatziki
Smørristet kartofl er, broccolisalat, tomatsalat,
grønsagstærter, svampe sauce
Frisk frugtsalat med råcreme

Tilvalg: Kagebuffet 69,-
3 retters menu
Laksemousse med grøn sauce / rejer
Kalvefi lét
Kartoffelroulade, langtidsbagte tomater
Bønnepk., broccoli salat, svampesauce
Chokoladebombe med vanilieis og frugt

Vin, øl, vand, kaffe og te ad libitum
Spiritus kan tilkøbes

Natmad: Frit valg

 Ved alle arr. lukker baren 1/2 time før arr. afslutning

Pris pr. couvert kr. 899,-
Børn efter aftale

Buffet D – italiensk buffet
Bresaola, frisk parmesan og ruccolasalat
Laks med parmaskinke og chilidressing / forret
Vitello to nato (tynde skiver steg 
med tunsauce, capers og citron)
Saltim bocca, canneloni, lammekølle eller rødt kød
Salat af grillede auberginer, tomat og mozzarella
Marinerede artiskokker
Pastasalat med soltørrede tomater, oliven og frisk oregano
Orange kartofl er
Italienske oste med frugt, tiramisu og italiensk is
Brød og smør

Pris pr. couvert kr. 449,-

Vi leverer også vegetarretter



Natmad
Priserne er pr. couvert

Karrysuppe kr. 79,-
Thaisuppe kr. 79,-
Flødelegeret aspargessuppe  kr. 79,-
Klar suppe med boller og urter  kr. 79,-
Tomatsuppe kr. 79,-
Saltmad og osteanretning kr. 89,-
Æggekage med bacon, tomater 
og rugbrød  kr. 79,-
Frikadeller med kold kartoffelsalat 
eller fl ødekartofl er kr. 79,-
Pølser med brød og tilbehør kr. 65,-
2 x sandwich kr. 65,-
(Ingen børnerabat på natmad)

Morgenbrunch/
komb. frokost
(Almindelig morgenbrunch 3 timer)
(Ved bestilling af drikkevarer 4 timer)

3 slags ost
Marmelader
Yoghurt med ahornsirup
Laksetærter med salat
Gode sild og lækre salater
Lun leverpostej med bacon og champignon
Spegepølse / rullepølse, skinke
Røræg / bacon / brunchpølser / fl ødekartofl er
Frisk frugt, appelsinjuice
Kaffe og te
Kringle, pandekager med ahornsirup
Brød og smør

Pris pr. couvert kr. 269,-
Børnebrunch – 1/2 pris for børn u/12 år (børn u/2 år gratis)

Extra frikadeller, pr. couvert  kr. 25,-

Børneretter
Priserne er pr. couvert for børn under 12 år

Pomfrites med nuggets kr. 79,-
Pomfrites med pølser kr. 79,-
Pomfrites med fi skefi let eller kylling kr. 79,-
Lasagne kr. 89,-
Spaghetti og kødsauce kr. 89,-
Børneis i glas med pynt kr. 59,-
(1/2 pris for børn under 12 år på de andre retter 
÷ brunch)

Ingen leje af lokaler

Receptioner 
Canapeer, pindemadder. 3 timer. 

Ring og hør nærmere
Fra 199,-

Alle priser er inkl. moms, 
borddækning, lys, servietter  

og betjening.

Betaling: Dankort eller kontant. 
Ved brug af Master Card opkræves et 

gebyr. Efter aftale netbank

Vinkort
Husets aperitif og mousserende 
vine, glas procecco 
Spritze, spørg om udvalg
Kirr, hvidvin og solbærlikør  kr. 49,-
Hyldedrik med kold hvidvin  kr. 49,-
Spumante i champagneglas  kr. 49,-
Økologiske vine

Øl og vand Carlsberg og Tuborg
Alm. pilsner  kr. 32,-
Luxus øl / Sne & Påske  kr. 35,-
Classic  kr. 35,-
Vand  kr. 30,-
Juice, cacao og æblemost  kr. 30,-
1 glas mælk  kr. 10,-
Alkoholfri øl  kr. 32,-
Fadøl i fustage eller efter forbrug fra kr. 1995,-
1 glas fadøl + classic  kr. 45,-/30,-
1 glas fadøl, luksus øl  kr. 49,-/35,-
1/2 l Kildevæld  kr. 29,-
Smirnoff Ice / Barcardi Breezer /
Sommersby    kr. 45,-
Portvin 5 cl. kr. 35,-
Campari 5 cl. kr. 35,-
Moscatel 5 cl. kr. 35,-
Kun gratis isvand ved bestilling af vinpakke
Økologiske øl fra Nørrebro bryghus, spørg om udvalg

Vin
Husets rød- og hvidvin / rose  kr. 199,-
Andre vine kan anbefales
1 glas vin  kr. 40,-
Økologiske vine
Alkoholfri vin

Vinpakke  
Husets hvidvin og rødvin ad libitum
1 glas portvin eller Moscatel
Kaffe / te med 1 husets cognac eller likør 
– Gratis isvand ved bestilling af vinpakke
(andre vine kan anbefales)

Pris pr. couvert kr. 299,-

Spiritus
Likør, Gin, Rom, Vodka, 
Whisky 4/2 cl.  kr. 59,-/35,-
Hele fl asker spiritus  kr. 799,-
Cognac kr. 35,-

Bitter
Jägermeister, Gl. Dansk,  4/2 cl. kr. 49,-/29,-
Nordsøolie, Små grå 4/2 cl. kr. 49,-/29,-
Fernet Branca 4/2 cl. kr. 49,-/29,-       

Akvavit
Rød Ålborg / Export / Porse 4/2 cl. kr. 49,-/29,-       
Kronbrog / Helsingør 
Linieakvavit 4/2 cl. kr. 49,-/29,-
1/2 fl aske snaps  kr. 399,-
1/1 fl aske snaps  kr. 599,-

Kaffe, Te
Kaffe og te ad libitum  kr. 59,-             
Kaffe, kringle og småkager  kr. 99,-
Kagebuffet (kun ved selskaber ellers 88,-) kr. 69,-
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v/ Hanne Ejstrud Jensen

Park Allé 282 · 2605 Brøndby

Mobil 2048 1067

ph.kirkebjerg@mail.tele.dk

www.kirkebjerg-selskabslokaler.dk 1
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