
 

 

  

Selskabsmenuer Frederik VI’s Hotel  
 

 

 

Hold festen hos os, og vi vil glæde os til at give jer en fantastisk oplevelse.  

 

 

Vores 7 timers arrangement indeholder: 

 

Frederik VI’s Cocktail 

3-retters sæson menu/buffet  

Husets selskabsvine, øl og sodavand ad libitum  

samt isvand under middagen  

Kaffe/te med sødt og 1 cognac eller likør 

Fri bar med øl, sodavand samt husets vine  

 

 

Pris fra: 775,- kr. -ved valg af buffet er prisen kr. 825,- 

 

Det er muligt at tilkøbe eller udskifte retter,  

priser kan ses på siden med tilkøbsretter 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sommermenu 
Det er muligt at tilkøbe eller udskifte en eller flere retter. 

Se valgmuligheder samt priser på siden med tilkøbsretter. 
 

 

Forret 
Kylling terrin af dansk confiteret kylling – sprødt skind  

purløgs mayonnaise – cornichoner – chutney med grønne  

tomat og stikkelsbær – karse 

 

Hovedret 
Langtidssteg Okse – sauteret spidskål – glaseret gulerødder – ribs 

kalvesauce – kartofler med persille 

 

Dessert 
Koldskålsfromage – jordbæris – nøddetuile  

friske jordbær – pure af jordbær 
 

 

 

 

 
 

 

Pris: 325,- kr. 
 

 



 

 

Sommerbuffet 
Det er muligt at tilkøbe eller udskifte en eller flere retter. 

Se valgmuligheder samt priser på siden med tilkøbsretter. 
 

Første servering  
(serveres på tallerken) 

Ceviche af sashimi tun – agurker – sesam – mango – frisee 

Kold agurkesuppe – ærter – creme fraiche – Vesterhav ost 

Kyllingeterrin – chutney – kyllingeskind 

Hjemmebagt brød – smør 
 

Anden servering 
Hel stegt okse – smørsauteret spidskål – majs – timian 

Ovnstegt kylling – citron – persille – hvidløg 

Bulgursalat 

Grønsalat – agurker – hjertesalat – ricotta – frisee – persille – ærter 

Sauce verte 

Sauce demi-glace 

Nye kartofler vendt med persille og smør 

Hjemmebagt brød – smør 
 

Tredje servering  
(serveres på tallerken) 

Mørk chokolade brownie – hvidchokolademousse – hindbær – skovsyre  

Rabarber trifli  

Koldskåls panna cotta – jordbær 
 

 

Pris: 365,- kr. 
 



 

 

 

Sommer tilkøbsretter         

 Udskift 

pr. person 

Tilkøb 

pr. person 

Forret 
Skindstegt sandart – citron buerre blanc – sommerkål  

dild 

Kr. 25,- Kr. 75,- 

Rørt tatar af dansk kalv – vilde blomster – vagtelæg frisee 

cornichoner 

Kr. 25,- Kr. 75,- 

Klassisk Gazpacho – ceviche af sej – syltet cherrytomater 

agurk – purløg – karse 

Kr. 25,- Kr. 50,- 

Hovedret 
Meunier stegt rødspætte – persillesauce – fennikelsalat  

nye kartofler – citron 

Kr. 35,- 

 

– 

 

Kalvemørbrad – demi-glace mættes med solbær, 

skalotteløg og estragon – asparges – pommes røsti 

Kr. 50,- – 

Grillet blomkål med gratineret havgus – sauce på blomkål 

olivenolie – grøn salat med mormor dressing 

UB – 

Dessert  

4 slags ost – sødt – sprødt – syrligt Kr. 40,- Kr. 75,- 

Citrontærte – mørk chokoladesorbet – marengs hindbær 

citronmelisse 

UB – 

        Mørk chokolade brownie – hvidchokolademousse 

hindbær skovsyre 

Kr. 30,- – 



 

 

 

Sommer natmad 
 

 

Hjemmelavet biksemad – rødbeder – sennep – rugbrød 

 

Hotdogs med pølsemandens klassiske tilbehør 

 

Udvalg af charcuteri ”Pølsebord” – ting fra syltehylden 

 

Lune mormor frikadeller – kold kartoffelsalat – brød 
 

 

Pris kr. 80,- pr. person pr. ret 

 
Der kan forekomme garniture ændringer i alle menuer ift. sæson. 

 
 

 

 

 


