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AFTENSELSKABER
SHARING SELSKAB
Hvis I kunne tænke jer en fest, som bærer præg af, at I holder den her på
Karetmagerens Hus, så kan I vælge en sharing menu til jeres selskab. Konceptet er som
I måske kender det fra vores a la carte restaurant, hvor alle ved bordet deler og hygger
med maden. Menuen er sæson baseret og sættes sammen af kokken.
To forretter serveret family style på bordene
Hovedretten serveret family style på bordene
Desserten anrettes på tallerken

595 kr. pr. kuvert

TRADITIONEL FEST
Traditionel fest, som vi kender den med en tre-retters menu sammensat og tilpasset til
sæsonen af vores dygtige køkkenchef med fokus på lokale og friske råvarer.
Forretten anrettes på tallerken
Hovedretten anrettes på tallerken eller fadserveres
Desserten anrettes på tallerken.

595 kr. pr. kuvert

BUFFET
Er I til en mere afslappet stemning til jeres selskab, eller vil I og jeres gæster bare gerne
have flere valgmuligheder under hovedretten, så er vores buffet forslag det rette for jer.
Forretten anrettes på tallerken
Hovedretten serveres på buffet
Desserten anrettes på tallerken

625 kr. pr. kuvert
Alle selskabspakker inkluderer 1 glas Cava som velkomstdrink, snacks under
velkomsten og kaffe/the efter desserten. Børn på 3-12 år spiser for halv pris til alle vores
selskaber. Børn på 0-2 år er gratis.
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DE TRADITIONELLE SELSKABSMENUER
JANUAR-MARTS
Forret
Kammusling – syltet græskar – græskarpuré – hasselnødder
Hovedret
Rosastegt oksefilet – ugens kartoffel – sæsonens grønt – rødvinssauce
Dessert
Gateau Marcel*

APRIL-JUNI
Forret
Hvide asparges – rejer – saltet citroncreme – ærter – løvstikkesne
Hovedret
Langtidstilberedt kalveculotte – ugens kartoffel – sæsonens grønt – rødvinssauce
Dessert
Gateau Marcel*

JULI-SEPTEMBER
Forret
Røget dyrekølle – spæde salatblade – bagte tomater – balsamico glace – syltede sennepskorn
Hovedret
Spoleben – ugens kartoffel – sæsonens grønt – velouté sauce
Dessert
Gateau Marcel*

OKTOBER-DECEMBER
Forret
Røget andebryst – fenikkelsalat – syltede valnødder – appelsin glace
Hovedret
Confiteret grisebryst – ugens kartoffel – sæsonens grønt – tyttebærkompot – portvinssauce
Dessert
Gateau Marcel*
*Dagens kage eller en dessert fra sæsonens a la carte kort kan altid vælges i stedet for Gateau
Marcel
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BUFFET MENU
Forret
Valgfri forret fra selskabsmenuen
Buffet
(300g kød pr. person)
Rosa stegt kalveculotte
Udbenet kyllingelår med citron og salvie
Flødebagte kartofler med urter
Ovnbagte kartofler med urter og pinjekerner
Mix salat med vandmelon, balsamico glace, ristede valnødder og mynte
Broccoli salat med bacon, tranebær og ristede solsikkekerner
Årstidens stegte grøntsager
Rødvinssauce
Dessert
Valgfri dessert fra selskabsmenuen

NATMAD
Natmad kan tilkøbes til alle vores selskabspakker.
Priserne er pr. kuvert.
Årstidens suppe

110,-

Frikadeller med kartoffelsalat

110,-

Tapas anretning

150,-
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FROKOSTSELSKABER
Skal I samles til en god og hyggelig frokost, enten med familien eller vennerne, kan vi
byde på Karetmagerens Frokostbord. Vores frokostbord følger vores sharing koncept og
serveres som tre serveringer med hjemmebagt lyst og mørkt brød samt fedt og smør.

KARETMAGERENS FROKOSTBORD
1. Servering
Hvide sild og karrysild
Rødspættefilet med remoulade og citron
Koldrøget laks med rygeost creme, fennikel crudité og dild
2. Servering
Braiserede svinekæber
Lune frikadeller med rødkål og syltede agurker
Kalveculotte med estragon mayo, syltede rødløg og sprødstegte løg
3. Servering
3 slags danske oste med bærkompot
eller
Dagens kage
450 kr. pr. kuvert
Tilføj kaffe/the for 30 kr. pr. kuvert.
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DAGSARRANGEMENTER
Til alle de andre lejligheder, hvor en selskabspakke ikke er relevant, kan vi tilbyde lidt
men godt i vores sædvanlige høje kvalitet. Hos os er der smukke omgivelser og højt
serviceniveau uanset størrelsen af selskabet.

PAKKE 1
2 stk. boller
Diverse pålæg
Kaffe/the
225 kr. pr. kuvert

PAKKE 2
2 stk. valgfrit smørrebrød*
Kaffe/the
245 kr. pr. kuvert

PAKKE 3
3 stk. valgfrit smørrebrød*
Kaffe/the
345 kr. pr. kuvert

PAKKE 4
1 varm frokostret
Kaffe/the
230 kr. pr. kuvert
Mulige tilvalg:
Dagens kage

65,-

Diverse wienerbrød

25,-

*Udvalg kan ses på vores a la carte kort her**. Tillæg for rødspættefilet á 30 kr. pr. kuvert
** Fuldt link til frokost a la carte kort: https://karetmagerenshus.com/frokost/
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DRIKKEVARER

ØL

VIN

Flaskeøl
Royal pilsner, Royal Classic
45 kr.
Heineken
50 kr.

Bobler
Cava Balsam Brut, Muscadia, Spanien
85 kr. pr. glas
300 kr. pr. flaske

Specialøl
Gavnø Specialøl
70 kr.
Alkoholfri øl
Royal 0,0%
45 kr.
Royal Classic på fad
alm/stor
50/70 kr.
Royal pilsner på fad
alm/stor
50/70 kr.
DRINKS / SPIRITUS
Aperol Spritz
85 kr.
Negroni
55 kr.
Karetmagerens Rabarber Cocktail
65 kr.
Brandy Split
65 kr.
Gin & Tonic
Fra lokale Radius Distillery
65 kr.

Husets Vine
Hvidvin, rødvin og rosé
275 kr. pr. flaske
Andre velkomstdrinks og vine kan
tilbydes fra Karetmagerens Vinkort
KOLDE DRIKKE
Sodavand
Faxe kondi, Faxe kondi Free, Pepsi,
Pepsi max, Nikoline, Miranda lemon,
Egekilde hvid, Egekilde citrus
35 kr.
Økologisk Juice
Æble, Appelsin, Hyldeblomst/æble
35 kr.
KAFFE OG TE
Stempelkaffe
55 kr.
Almindelig kaffe
35 kr.
Irish Coffee
65 kr.
Varm Chokolade
40 kr.
Te
35 kr.
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ALL INCLUSIVE DRIKKEVARER
Vil I gerne vide på forhånd hvad jeres selskab kommer til at koste, så har vi sammensat
en all-inclusive drikkepakke, som kan tilkøbes til alle vores forskellige selskabsmenuer.
Drikkepakken inkluderer:
UNDER MIDDAGEN
Husets hvid- og rødvin ad libitum
UNDER DESSERTEN
1 glas Portvin
EFTER MIDDAGEN
3 timers fri bar med vin, øl og vand
700 kr. pr. kuvert
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1. Selskaber i Pejsestuen skal være på minimum 20 kuverter og maksimum 30
kuverter. Mindre selskaber kan reservere Pejsestuen, men der pålægges
lokaleleje (se punkt 3 for beregning).
2. Selskaber i Skovstuen skal være på minimum 40 kuverter og maksimum 60
kuverter. Mindre selskaber kan reservere Skovstuen, men der pålægges
lokaleleje (se punkt 3 for beregning).
3. Hvis lokaleleje skal betales, beregnes det efter følgende princip:
Antal gæster under minimum kuvertkrav x 50% af kuvertprisen
Eksempel: et selskab på 15 kuverter med en kuvertpris på 595,- i Pejsestuen vil
skulle betale 5 x 595/2 = 1.487,50 kroner.
4. Ønskes hele huset reserveret til jeres selskab skal der betales for minimum 50
kuverter og der opkræves en lokaleleje på 5.000 kroner.
5. Et reservationsgebyr på 5.000 kroner skal indbetales så snart dato og lokale
ønskes reserveret. Dette gebyr er fuldt refunderbart op til 3 mdr. før selskabet
skal afholdes. Se afbestillingsbetingelserne for aflysninger senere end 3 mdr. før
selskabet skal afholdes.
6. Afbestilles et selskab senere end tre måneder før selskabets afholdelse gælder
følgende:
* 9-11 uger før tilbagebetales 50% af reservationsgebyret
* 5-8 uger før kan reservationsgebyret ikke refunderes
* 4 uger før betales 25% af prisen for det aftalte arrangement
* 3 uger før betales 50% af prisen for det aftalte arrangement
* 2 uger før betales 75% ad prisen for det aftalte arrangement
* 1 uge før betales 100% af prisen for det aftalte arrangement
7. Afbestilling skal ske skriftligt sidste hverdag inden påbegyndt afbestillingsuge.
8. Ydelser som vi ikke kan afbestille hos tredjepart skal betales 100% af kunden
ved aflysning.
9. Frokostarrangementer skal afsluttes senest kl. 17.00. Hvis lokalet ønskes
reserveret derefter, opkræves 6.000 kroner i lokaleleje for Pejsestuen og 8.000
kroner i lokaleleje for Skovstuen og lokalet kan derefter benyttes i op til 8 timer
fra arrangementets starttidspunkt.
10. Ændringer til menu, drikkevarer m.m. skal ske senest 14 dage før
arrangementet.
11. Endeligt antal gæster bekræftes senest 1 uge før selskabets afholdelse pr. email.
Herefter skal der minimum betales for det bekræftede antal gæster.
12. Alle selskabspriser oplyst på vores hjemmeside eller i brochurer er beregnet på
minimum 20 kuverter og kan variere ved mindre selskaber.
13. Alle vores priser er inklusive bordopstilling, hvide duge og servietter, simple
blomsterdekorationer, lys, opdækning og betjening. Ønskes andet pynt,
opdækning, blomster m.m. kan dette aftales for en merpris. Medbringes eget
pynt skal dette forhåndsgodkendes af os. Vi forbeholder os retten til at opkræve
ekstra gebyr for rengøring ved brug af konfetti og andet pynt der kræver ekstra
rengøring/oprydning.
14. Vi forbeholder os ret til at opkræve op til 50% af arrangementets pris 8 dage før
afholdelse.

