
VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JERES SELSKAB 

VELKOMMEN I PEDER OXE 



SELSK A BSPA K K ER

DRIKKEVAREBUFFET

Sodavand   40 kr. pr. flaske
Økologisk juice   40 kr. pr. flaske
Vand med og uden brus 50 cl   40 kr. pr. flaske
Husets hvidvin eller rødvin   300 kr. pr. flaske
Montvillers Champagne Brut   385 kr. pr. flaske

FROKOSTMENU - FISK 
Dagens fisk serveret med  

sæsonens garniture og kartofler.

Bær- eller frugttærte samt stempel 
kaffe eller te.

Per gæst 245 kr.

FROKOSTMENU - SMØRREBRØD
2 stykker smørrebrød efter eget valg 

fra vores  smørrebrødsseddel
Per gæst 170 kr.

2 stykker smørrebrød fra 
 vores smørrebrødsseddel serveret 

med salat fra vores salatbord 
Per gæst 200 kr.

Bær- eller frugttærte 
Per gæst 65 kr. 

FROKOSTMENU - BØF
Oxefilet serveret med provencale-
smør, rødvinssauce, grøntsager og 

pommes frites. 

Bær- eller frugttærte samt  
stempelkaffe eller te.

Per gæst 250 kr.

 

DEN ENKLE

3 retter fra sæsonmenuen 

+ 3 timers drikke af  
husets vin, øl og vand 

Per gæst 595 kr. 

 

DEN POPULÆRE

3 retter fra sæsonmenuen

+ 3 timers drikke af  
husets vin, øl og vand  

 
+ kaffe/te

Per gæst 625 kr. 

 

 DEN KLASSISKE

3 retter fra sæsonmenuen

+ 1 glas aperitif 
3 timers drikke af  

husets vin, øl og vand 

+ kaffe/te 

 1 avec

Per gæst 725 kr. 

 

3 RETTERS AFTENMENU

Per gæst 345 kr. 

Nedenfor er menuen præsenteret sammen med vores drikkepakker. 



JANUAR | FEBRUAR
Forret
Kartoffel- og porresuppe med sprød peberbacon og trøffel.
EllEr 
Rørt krabbetoast. 
EllEr 
Rørt tatar med syltede perleløg, sennepsfrø og peberrodscreme.

Hovedret 
Smørstegt filet af sandart med beurre blanc, bagte løg, grønkål og små, smørstegte kartofler.
EllEr 
Helstegt oxefilet med rødvinssauce, sæsonens garniture og kartofler. 
EllEr 
Unghanebryst med selleripuré, skysauce, glaseret gulerod og smørstegte kartofler.

Dessert  
Chokolademoussekage på en sprød nøddebund med et tyndt lag af finthakket, syltet grapefrugt.
EllEr 
Vandbakkelse med vaniljeis og karamel- og havtornssirup.
EllEr 
Danske gårdoste med kompot og knækbrød.

MARTS | APRIL | MAJ
Forret 
Oxecarpaccio med fransk dressing, friske krydderurter og parmesan. 
EllEr 
Varmrøget laks med sprød salat, fennikel og syrnet fløde. 
EllEr 
Peder Oxes hummersuppe

Hovedret 
Lammeculotte med marsala-glaserede rodfrugter, lammeskysauce og små, stegte kartofler. 
EllEr 
Helstegt oxefilet med rødvinssauce, sæsonens garniture og kartofler.
EllEr 
Torsk med sauterede dadeltomater, skalotteløg, spinat, hummersauce og smørstegte kartofler.

Dessert 
Chokoladefondant med vaniljeis og nøddecrumble. 
EllEr 
Mørdejsbund fyldt med citroncreme og toppet med brændt, italiensk marengs.
EllEr 
Danske gårdoste med kompot og knækbrød.

VÆLG EN M EN U U D FR A SÆSON



JUNI | JULI | AUGUST
Forret 
Grønne asparges med sprødt kyllingeskind, parmesan og estragoncreme. 
EllEr 
Sprængt and med syltede grøntsager og peberrodscreme. 
EllEr 
Blomkålssuppe med håndpillede rejer og urteolie.

Hovedret   
Smørstegt kulmule med en sauté af sommersvampe, tomater, krydderurter, hollandaisesauce og nye 
kartofler. 
EllEr 
Unghane med nye gulerødder, ristede svampe, estragonsky og nye kartofler. 
EllEr 
Helstegt oxefilet med sæsonens garniture, rødvinssauce og kartofler.

Dessert   
Bærtærte med creme chantilly.
EllEr 
Jordbær med marengs og hjemmelavet vaniljeis.
EllEr 
Danske gårdoste med kompot og knækbrød.

SEPTEMBER | OKTOBER | 14. NOVEMBER
Forret 
Råmarineret laks med citrondressing og krydderurter. 
EllEr 
Peder Oxes hummersuppe. 
EllEr 
Svampetoast af efterårssvampe med en kraftig svampecreme og krydderurter. 
 
Hovedret  
Smørstegt rødspætte med grillet citron, græskarpuré og små, stegte kartofler. 
EllEr 
Ragout af vildsvin med vilde svampe, rodfrugter og knuste kartofler. 
EllEr 
Helstegt oxefilet med sæsonens garniture, rødvinssauce og kartofler.

Dessert  
Chokolademoussekage på en sprød nøddebund med et tyndt lag finthakket, syltet grapefrugt. 
EllEr 
Profiteroles med lun chokoladesauce og ristede hasselnødder. 
EllEr 
Danske gårdoste med kompot og knækbrød.



15. NOVEMBER | DECEMBER
Forret 
Råmarineret laks med citrondressing og krydderurter. 
EllEr 
Peder Oxes hummersuppe. 
EllEr 
Røget andebryst med sprøde salater, vinaigrette og tyttebær. 
 
Hovedret  
Smørstegt rødspætte med grillet citron, græskarpuré og små, stegte kartofler. 
EllEr 
Klassisk andesteg med rødkål, andesauce og små kartofler. 
EllEr 
Helstegt oxefilet med sæsonens garniture, rødvinssauce og kartofler. 
 
Dessert  
Chokolademoussekage på en sprød nøddebund med et tyndt lag af finthakket, syltet grapefrugt. 
EllEr 
Ris à l’amande med ristede mandler og kirsebærsauce. 
EllEr 
Danske gårdoste med kompot og knækbrød.



APERITIF OG AVEC

1 glas Champagne og 2 cl avec til selskabsmenu.
Per gæst 100 kr.

SNACKS TIL VELKOMSTDRINK 

Per portion 50 kr. 

KANAPÉER 
For eksempel rimmet laks, stenbiderrogn eller 
grillet oxe-filet. 
35 kr. per stk. til minimum 10 gæster

TILKØB AF OSTETALLERKEN

Tre slags særligt udvalgte oste.
Per gæst 90 kr. 

PETIT FOURS TIL KAFFEN

Per gæst 50 kr. 

NATMAD

Et udvalg af charcuteri og oste.
Per gæst 100 kr.

BLOMSTER 

Blomster i sæsonens farver. 
Fra 300 kr.

TILKØB



 
Alle menuerne er gældende for selskaber på minimum 10 personer og op til 25 personer til og med 
31. december 2019. 
 
Vi tager forbehold for ændringer i menuerne og justeringer af priser i forhold til udbuddet af råvarer 
og leverandørpriser. 
 
Menuerne skal være ens for hele selskabet og bestilles på forhånd. Det vil sige, at alle gæster får 
samme forret, hovedret og dessert. Dette gælder naturligvis ikke vegetarer eller deltagere med aller-
gier eller særlige præferencer. 
 
Den endelige menu samt en navneliste på deltagere med allergier og særlige spisevaner  skal være os 
i hænde senest 5 dage før arrangementet afholdes. 
 
Vi skal kende det endelige antal gæster senest 5 hverdage før arrangementet. Det er dette antal 
gæster, der faktureres ud fra. 
 
Vi placerer altid selskaber samlet. Det kan blive nødvendigt at benytte flere borde ved større selsk-
aber. Vi kan ikke love en specifik placering i restauranten, men vi vil altid gøre vores bedste for at 
imødekomme jeres ønsker. 
 
Selskabsreservationer registreres sammen med et kreditkortnummer. 
 
Ved ”no show” eller annullering mindre end 48 timer før selskabets start fakturerer vi 50 % af arrange-
mentets totale pris. 
 
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.

DET M ED SM ÅT
(Selskabsbookinger fra 10-25 personer) 

Peder Oxe er en del af Tholstrup, en familieejet virksomhed grundlagt i 1972. Fælles 

for Tholstrups restauranter er en passion for kvalitet, kærlighed til årstidens råvarer og 

dyb respekt for værdien i at nyde et måltid i selskab med andre mennesker.  

BOOKING MANAGER
PERNILLE KRÜGER 

+ 45 93390349 
SELSKABER@PEDEROXE.DK


