
BRUNCHBUFFET / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET / 	 	
SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / 
VEGETARISK ALTERNATIV / TILKØB TIL SELSKABSPAKKER



BRUNCHBUFFET 
- minimum 20 personer

Minicroissanter, pandekager med ahornsirup, frisk frugt, røget laks, røræg med bacon og små pølser, 
charcuteri, sæsonens salat, marmelade, to forskellige oste.
Hertil rugbrød, landbrød og smør, samt appelsin- og æblejuice, stempelkaffe og te.

pris voksne 250 kr. / børn fra 4 år til og med 12 år 125 kr.

MINDEKOMSAMMENBUFFET

Sandwich med røget laks, crème fraîche og sprød salat. Sandwich med serranoskinke,  
basilikumpesto og sprød salat. Chokolademoussekage. Stempelkaffe og te.

pris voksne 195 kr. / børn fra 4 år til og med 12 år 90 kr.

DRIKKEVAREBUFFET

Sodavand  30 kr. pr. flaske
Økologisk juice  35 kr. pr. flaske
Vand med og uden brus 50 cl  35 kr. pr. flaske
Husets hvidvin eller rødvin  235 kr. pr. flaske
Montvillers Champagne Brut  385 kr. pr. flaske

VI  T ILBY DER



FO R  SELSK A BER  - OVER 10 PERSONER

SELSKABSPAKKE 2

3-retters menu / husets vin, fadøl og sodavand i 3 timer / kaffe og te.

pris per person 625 kr. 

SELSKABSPAKKE 1

2-retters menu / husets vin, fadøl og sodavand i 3 timer / kaffe og te. 

pris per person 550 kr.

SELSKABSPAKKE 3

Aperitif: 1 glas champagne       / 3-retters menu / husets vin, fadøl og sodavand i 3 timer / kaffe og te / 2 cl. avec. 

pris per person 725 kr.

GENERELT OG FORBEHOLD

Alle menuerne er gældende for selskaber afholdt frem til og med 31. december 2017. Vi tager forbehold for 
ændringer i menuerne og justeringer af priser i forhold til udbuddet af råvarer og leverandørpriser. 

Ved valg af selskabspakker gør følgende sig også gældende: Ud fra årets sæsonoversigt vælges én forret,  
én hovedret og én dessert til jeres selskab ud fra den sæson, som selskabet finder sted i. 



JANUAR / FEBRUAR / MARTS

Forret Røget andebryst med syltet selleri og rygeostcrème med svampe. 
Forret Stegt torskerogn med en kaperscrème serveres på smørstegt rugbrød.  
Forret Skåret tatar med syltede perleløg, sennepsfrø og peberrodscrème. 

Hovedret Torskekotelet stegt på benet i smør serveres med en let hvidvinssauce,  
 sautererede rodfrugter og små smørstegte kartofler. 
Hovedret Braiseret lammeskank serveres med en kraftig glace lavet af braiseringsfonden,  
 ratatouille og knuste kartofler med Vesterhavsost.
Hovedret Perlehønebryst med gulerodspuré, estragonsauce, sauterede danske rodfrugter og smørstegte kartofler.

dessert Chokolademoussekage på en sprød nøddebund smurt med et tyndt lag af finthakket syltet grapefrugt.
dessert Kold og cremet nougatine på en bund af mandelkage serveres med en frisk sorbet af havtorn.
dessert Danske gårdoste med hjemmelavet knækbrød og frugtchutney.

APRIL / MAJ / JUNI

Forret Oksecarpaccio med hvidløgsmayonnaise, friske krydderurter og høvlet parmesan.
Forret Stenbiderrogn med crème fraîce, rødløg, citron og blinis. 
Forret Dampede hvide asparges med sauce mousseline serveres med håndpillede rejer.

Hovedret Lammeculotte med glaserede rodfrugter, forårsurter, morkler, lammeskysauce og små stegte kartofler. 
Hovedret Helstegt oksefilet med kraftig skysauce, grillede grønne asparges, friske krydderurter og nye kartofler.
Hovedret Smørstegt torskeryg med hummersauce, sauterede dadeltomater, skalotteløg, spinat og nye kartofler.

dessert Rabarbertærte med rabarbersorbet.
dessert Cheesecake med jordbær.
dessert Danske gårdoste med rabarber-chilichutney og knækbrød.

SÆSO NOVERSIGT



JULI / AUGUST / SEPTEMBER 

Forret Tempereret laks med rygeostcrème, karse og sort sesamknækbrød.
Forret Cremet svampetoast med sommerkantareller. 
Forret Stegt vagtellår med ærtepuré og stegte sommersvampe.

Hovedret Smørstegt filet af kulmule serveres med sauté af sommersvampe, tomater og krydderurter. 
 Hertil hollandaisesauce og små kartofler.
Hovedret Grillede lammekroner serveres med tørrede rabarber, stegte kantareller og ærtepuré. Hertil små kartofler.
Hovedret Rosastegt oksefilet serveres med svampesauce, stegte sommersvampe og små kartofler. 

dessert Jordbærtærte med crème chantilly.
dessert Pære Belle-Hélène med chokoladesauce og hjemmelavet vaniljeis. 
dessert Danske gårdoste med stikkelsbærkompot og knækbrød.

OKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER

Forret Råmarineret laks med citrondressing og krydderurter.
Forret Hummersuppe. 
Forret Røget andebryst med sprøde salater, vinaigrette og tyttebær.

Hovedret Smørstegt rødspætte med grillet citron, jordskokkepuré og små stegte kartofler.
Hovedret Klassisk andesteg med rødkål, små kartofler og andesauce.
Hovedret Helstegt oksefilet med trøffelsauce, saltbagt selleri, selleripuré med brunet smør,  
 stegte svampe og pommes Anna.

dessert Chokolademoussekage på en sprød nøddebund smurt med et tyndt lag af finthakket syltet grapefrugt.
dessert Riz à l’amande med ristede mandler og kirsebærsauce. 
dessert Danske gårdoste med kompot og knækbrød.

SÆSO NOVERSIGT



JANUAR / FEBRUAR / MARTS
Forret Morkler à la crème. Spidsmorkel sauteres med fintskårne skalotteløg, vendes forsigtigt i piskefløde og   
 krydres med salt og malabarpeber. Serveres med ristet rugbrød.
Hovedret Pappardelle pasta serveres cremet med sorte oliven, soltørrede tomater, spinatblade og friskrevet    
 parmensan. 

APRIL / MAJ / JUNI
Forret Dampede hvide asparges serveres med sauce mousseline. 
Hovedret Pasta al dente serveres med sauté af hvide og grønne asparges, gulerødder, forårsløg og broccoli. 
 Til sidst smages der til med en lille smule fløde, salt og peber. 

JULI / AUGUST / SEPTEMBER 
Forret Cremet svampetoast af sommerkantareller. 
Hovedret Bøf af kikærter serveres med smør sauterede sommersvampe sammen med delikate dadeltomater og   
 spinat. Hertil cremet pappardelle pasta tilsmagt lidt fløde. 

OKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER
Forret Efterårssvampe serveres smørstegte tilsmagt lidt fløde i prinsessekys. 
Hovedret Quiche med svampe og porrer og masser af revet parmensan.   

VEG ETA RISK  A LTERN ATIV



TILK Ø B T IL  SELSK A BSPA K K ER
SNACKS TIL VELKOMSTDRINK 

35 kr. per portion

TILKØB AF OSTETALLERKEN

Tre slags særligt udvalgte oste.

60 kr. per person

NATMAD 1 

Et udvalg af charcuteri og oste.

100 kr. per person

NATMAD 2 

Miniquiche af butterdej.
100 kr. per person

PETIT FOURS TIL KAFFEN 

40 kr. per person

BLOMSTER 

Blomster i sæsonens farver. 
fra 300 kr.



KO NTA K T

PEDER OXE
Gråbrødretorv 11
1154 København K
Telefon 33 11 00 77 
Email reservation@pederoxe.dk


