
Kontorets Selskabs menu kort  

 

Forretter 

  

Krebse terrin  

Krebse kød vendt med friskost og wasabi rogn, ombundet med røget laks 

anrettet på sprøde spæde salater.   

serveres men hjemmebagt brød 

  

Klassisk reje cocktail 

Friske rejer, sprød salat, asparges  

og hjemmerørt dressing tilsmagt med tomat. 

serveres med hjemmebagt brød 

  

Birkesbagt laks 

Anrettet på salat af ristet kejserhatte, rucola og avokado 

garneret med rød peberfrugt creme. 

serveres med hjemmebagt brød 

  

Fiske tapas tallerken 

Lille laksetournedos med rød peberfrugt creme. 

Lakridsstegte kongerejer på wakame tang. 

Rilette af varmrøget havørred, toppet med kornblomst. 

serveres med hjemmebagt brød 

  

Tapas tallerken  

langtidsstegt kalve roastbeef med svampe skum.  

Let ristet spansk chorizo lagt sammen med friskost og semi dried tomat. 

Skagen skinke fra slagter munk med rygeost creme. 

serveres med hjemmebagt brød 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 Hovedretter 

  

Skiver af langtidsstegt kalvetyksteg 

Serveres med nye stegte kartofler stegt i en god oliven olie,  

toppes med grove friske urter. 

Torvefriskt grønt, efter udbud og sæson, 

svampesauce af skovsvampe, kogt ned med vin og fløde. 

  

Modnet oksefilet stegt med røget flagesalt 

Serveres med råstegte kartofler, vendt med frisk basilikum og citron. 

Friske grøntsager, efter udbud og sæson, 

nedkogt okse sky, tilsmages med fløde og sorte trøfler,  

til en lækker trøffel sauce 

  

Rødvinsmarineret filet royale stegt med frisk rosmarin 

Svinefilet royale marineret i rødvin og frisk rosmarin, steges ved lav varme. 

Serveres med pommes Mascot vendt med sesam. 

Torvefriskt grønt efter udbud og sæson, 

smagsfuld rødvins sauce, tilsmagt med svampe og løg. 

  

Gammeldags gennemstegt oksesteg 

Med glaseret perleløg. 

Friske grøntsager og hvide kartofler, 

Hjemmelavet agurkesalat, rysteribs og peberrodssalat 

gammeldags kraftig brun sovs. 

  

Rosa stegt dansk kalveryg 

Serveres med specielt bagt kartoffeltårn, toppet med grove urter 

Hertil torvefriskt grønt, efter udbud og sæson. 

Vinhandler sauce, lavet på sprødstegt bacon, svampe, løg, soltørret tomat  

og masser af rødvin 

  

 

 

 



 

 

 

Desserter 

  

 

Hjemmelavet vaniljeis  

serveres med lun chokolade sauce  

og hjemmesyltet pære  

(pære belle Helene) 

 Kontorets Islagkage.                                                                                                                                      

hjemmebagt mandel fragilite 

Lagt sammen med hjemmelavet vanilje is og Nutella is,  

garneret med friske bær og chokoladeslør 

  

Dessert tapas 

Panna cotta med råsyltet havtorn. 

Stracciatella is tilsmagt med mørk chokolade. 

Rabarber trifli med lakridsskum 

  

Kontorets hasselnøddekage 

Hjemmebagt hasselnøddekage,  

lagt sammen med speciel vanilje creme, lavet på creme fraise og fløde 

pyntet med friske frugt og råsyltet brombær 

Chokolade brownie.                                                                                                                                                           

Fuldfed chokolade brownie, lavet på mørk chokolade.                                                                                               

Serveres med frisklavet frugtsalat, med friske bær,                                                                                                                  

og hjemmelavet is. 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



 

 

 

Til kaffen 

 

 Forskellige Blandede chokolader. 

  

Kransekage konfekt. 

  

 

 

Natmad 

  

Gammeldags pølsebord  

med hjemmebagt rugbrød og tilbehør 

  

Røde pølser  

med brød og alt hvad der hører til en ”lav selv hot dog” 

  

Klassisk aspargessuppe  

med kødboller og hjemmebagt brød 

  

kontorets æggekage 

med stræk sennep og rødbeder 

  

 

 

 

 

 



Priser 

Vælg frit 

 Forret og hovedret 260,- 

Hovedret og dessert 260,- 

Forret, hovedret og dessert 340,- 

 

Kaffe/the 20,- 

Cognac/ bailey  35,- 

Sødt til kaffen 25,- 

Natmad 50,- 

Blomster, lys og duge 35,- 

 

Drikkevarer 

Velkomst økologisk spansk cava 35,- 

Husets vin ad libitum under maden 210,- 

Dessertvin 35,- 

                                                                         Baren afregnes efter forbrug 

Fadøl pr liter 80 ,- 

Blandede vand 20 ,- 

Spiritus pr 2 cl 25 ,- 

 

Priserne er inkl. Moms, afgifter og betjening. 

Specielle ønsker efterkommes gerne, hilsen Majken og Allan jensen 

Telefon. 20680543, mail: kontorchefen@hotmail.com 

   


