
SELSKABSMENUER 2018
VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JER VELKOMMEN.



FROKOSTMENU MED FISK 
Hel smørstegt rødspætte serveres med grillet citron og små kartolfler. 
Bær- eller frugttærte samt stempelkaffe.

PRIS PR. gæSt 200 kR.

FROKOSTMENU MED OXEFILET

Oxefilet serveres med provencesmør, rødvinssauce, grøntsager og små kartofler. 
Bær- eller frugttærte samt stempelkaffe.

PRIS PR. gæSt 250 kR.

TIL  FRO KOST  - ALLE UGENS DAGE FRA KL. 11.30 TIL 17.00

DET MED SMÅT

•	 Alle menuerne er gældende for selskaber på minimum 10 personer afholdt frem til og med 31. december 2018.

•	 Vi tager forbehold for ændringer i menuerne og justeringer af priser i forhold til udbuddet af råvarer og leverandørpriser.

•	 Menuen skal være ens for hele selskabet og bestilles på forhånd. Med andre ord, alle gæster får samme forret, hovedret og 

dessert.

•	 Den endelige menu samt besked om eventuelle allergier og særlige spisevaner, skal være os i hænde senest 7 dage før 

arrangementet afholdes.

•	 Vi skal kende det endelige antal gæster senest 4 hverdage før arrangementet. Det er dette antal gæster, der faktureres ud fra.

•	 Vi placerer altid selskaber samlet - men er I mange, kan det blive nødvendigt at benytte flere borde. Vi kan ikke love en 

specifik placering i restauranten, men vi vil altid gøre vores bedste for at imødekomme jeres ønsker.

•	 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.

SMØRREBRØDSMENU

Vælg stykkerne fra vores smørrebrødsseddel. 
3 stykker 160 kr. 
2 stykker med salatbord 170 kr. 
Bær- eller frugttærte 50 kr.



FO R  SELSK A BER  - OVER 10 PERSONER

DEN POPULÆRE

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

PRIS PeR gæSt 625 kR. 

DEN ENKLE

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

PRIS PeR gæSt 550 kR.

DEN KLASSISKE PEDER OXE-MENU

Hummersuppe       / Grillet oxefilet / Chokolademoussekage / husets vin, fadøl og sodavand i 3 timer / kaffe og te. 

PRIS PeR gæSt 650 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  245 kr. pr. flaske
Montvillers Champagne Brut  385 kr. pr. flaske

DEN STORE MENU

3-retters sæsonmenu / 1 glas champagne / husets vin, fadøl og sodavand i 3 timer / kaffe og te / 2 cl. avec. 
PRIS PeR gæSt 725 kR.



JANUAR | FEBRUAR

FoRRet Kartoffel- og porresuppe med sprød peberbacon og trøfler.
FoRRet Rørt krabbetoast.  
FoRRet Skåret tatar med syltede perleløg, sennepsfrø og peberrodscrème. 

HovedRet Smørstegt filet af sandart med beurre blanc, bagte løg, grønkål og små smørstegte kartofler.
HovedRet Helstegt oksefilet med bagte jordskokker, spinat, rødvinssauce og knuste kartofler med Gruyère-ost. 
HovedRet Unghanebryst serveres med selleripuré, skysauce, glaseret gulerod og smørstegte kartofler.

deSSeRt Chokolademoussekage på en sprød nøddebund smurt med et tyndt lag af finthakket syltet grapefrugt.
deSSeRt Vandbakkelse med vaniljeis og karamel/havtorn-sirup.
deSSeRt Danske gårdoste med kompot og knækbrød.

MARTS | APRIL | MAJ

FoRRet Oksecarpaccio med fransk dressing, friske krydderurter og høvlet parmesan.
FoRRet Löjrom med crème fraîce, rødløg, citron og blinis. 
FoRRet Peder Oxes hummersuppe.

HovedRet Lammeculotte med marsala-glaserede rodfrugter, lammeskysauce og små stegte kartofler. 
HovedRet Helstegt oksefilet med grøntsager, sauce og kartofler. 
HovedRet Torskeryg med hummersauce, sauterede dadeltomater, skalotteløg, spinat og smørstegte kartofler.

deSSeRt Chokoladefondant med vaniljeis og nøddecrumble.
deSSeRt Citrontærte med marengs.
deSSeRt Danske gårdoste med kompot og knækbrød.

SA M M ENSÆT DIN E  FAVO RIT TER  U D  FR A SÆSO N EN



JUNI | JULI | AUGUST 

FoRRet Grønne asparges med sprødt kyllingeskind, parmesan og estragoncreme.
FoRRet Sprængt and med syltede grøntsager og peberrodscrème. 
FoRRet Blomkålssuppe med håndpillede rejer og urteolie.

HovedRet Smørstegt kulmule med en sauté af sommersvampe, tomater, krydderurter, nye kartofler og hollandaisesauce. 
HovedRet Poussin med nye gulerødder, ristede svampe, nye kartofler og estragonsky.
HovedRet Helstegt oksefilet med grøntsager, sauce og kartofler. 

deSSeRt Bærtærte med crème chantilly. 
deSSeRt Jordbær med marengs og hjemmelavet vaniljeis. 
deSSeRt Danske gårdoste med kompot og knækbrød.

SEPTEMBER | OKTOBER | 14. NOVEMBER

FoRRet Råmarineret laks med citrondressing og krydderurter.
FoRRet Peder Oxes hummersuppe. 
FoRRet Røget andebryst serveres med sprøde salater og tyttebær.

HovedRet Smørstegt rødspætte med grillet citron, græskarpuré og små stegte kartofler. 
HovedRet Ragout af vildsvin med vilde svampe, rodfrugter og knuste kartofler.
HovedRet Helstegt oksefilet med grøntsager, sauce og kartofler. 

deSSeRt Chokolademoussekage på en sprød nøddebund smurt med et tyndt lag af finthakket syltet grapefrugt.
deSSeRt Profitrolles med lun chokoladesauce og ristede hasselnødder.
deSSeRt Danske gårdoste med kompot og knækbrød.

15. NOVEMBER | DECEMBER

FoRRet Råmarineret laks med citrondressing og krydderurter.
FoRRet Peder Oxes hummersuppe. 
FoRRet Røget andebryst med sprøde salater, vinaigrette og tyttebær.

HovedRet Smørstegt rødspætte med grillet citron, græskarpuré og små stegte kartofler.
HovedRet Klassisk andesteg med rødkål, små kartofler og andesauce.
HovedRet Helstegt oksefilet med grøntsager, sauce og kartofler. 

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.

SA M M ENSÆT DIN E  FAVO RIT TER  U D  FR A SÆSO N EN



TILK Ø BSM U LIG H EDER

APERITIF OG AVEC

1 glas champagne og 2 cl. avec til selskabsmenu

100 kR. PR gæSt

SNACKS TIL VELKOMSTDRINK 

40 kR. PeR PoRtIon 

KANAPÉER

Rimmet laks, löjrom, carpaccio

35 kR. PR. Stk. tIl mInImum 10 gæSteR

TILKØB AF OSTETALLERKEN

Tre slags særligt udvalgte oste.

60 kR. PeR gæSt

PETIT FOURS TIL KAFFEN 

40 kR. PeR gæSt

BLOMSTER 

Blomster i sæsonens farver.

FRa 300 kR.

NATMAD

Et udvalg af charcuteri og oste.

100 kR. PeR gæSt



KO NTA K T

PEDER OXE

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


