
VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JERES  SELSKAB VELKOMMEN I HUKS FLUKS
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VÆLG EN AF VORES TRE SELSKABSPAKKER...  
Vores erfaring viser, at I får den bedste oplevelse, når alle detaljer - store som små - er på plads før  
arrangementets begyndelse. Derfor anbefaler vi, at I vælger den selskabsmenu, som passer bedst til 
jeres arrangement, og at denne er ens for hele selskabet. Husk også at tage et kig på vores udvalg 
af drikkevarer

DET MED SMÅT... 

•	 Den endelige menu samt besked om eventuelle allergier og særlige spisevaner, skal være os i  
hænde senest 4 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 

•	 Oplys gerne i forvejen hvordan I ønsker at betale. Vi tager imod langt de fleste kreditkort.  
Vi gør opmærksom på, at kreditkortselskabets gebyr pålægges ved betaling med kreditkort

 
Hvis I har nogen spørgsmål eller 

specifikke ønsker - er I altid velkommen 
til at ringe til os!

VI GEMMER DET BEDSTE TIL SIDST - 
HER FØLGER DERFOR DE PRAKTISKE INFORMATIONER...



OKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER  
FORRETTER 

Rørt oksetatar med trøffelmayonnaise og pommes allumettes serveres med brød og smør

Torsk bagt i hvidvin serveres med spinat, æbler og persille-emulsion
 

HOVEDRETTER 
Smørstegt torsk serveres med cremet perlebyg, beurre blanc og rødbede

Grillet rib-eye serveres med bagte jordskokker, pommes frites og sauce béarnaise

Rosa stegt andebryst serveres med sherryreduktion grønkål og kartoffelpuré
 

DESSERTER 
Karamelliseret pære med vaniljeis og hasselnødder

Chokoladefondant med vaniljeis og lune kirsebær

JULI / AUGUST / SEPTEMBER  
FORRETTER 

Risotto med kantareller, balsamico og en sprød parmesan-dentelle. Hertil brød og smør

Jomfruhummer bagt med olivenolie og hvidløg. Serveres med trøffelmayonnaise og citron, samt brød og smør 

HOVEDRETTER 
Bagt torskeryg med persilleemulsion, bagt pastinak og små kartofler

Grillet oksefilet med skovsvampe, pommes frites og sauce béarnaise 

Lammeculotte med grillet forårsløg, romescosauce og risotto 

DESSERTER 
Hvid chokoladetærte med hindbærsorbet

Jordbærsabayonne med jordbærsorbet og marengs 

VÆLG EN SELSKABSPAKKE  
OG SAMMENSÆT MENUEN EFTER SÆSONENS UDVALG

 
SELSKABSPAKKE 1  

2-retters menu* 
Pris per gæst 270 kr. 

 
Husets vin, fadøl og sodavand i 

3 timer / kaffe og te 
 

Samlet pris per gæst 550 kr.
 

*vælg selv om det skal være  
forret/hovedret eller hovedret/dessert

 
SELSKABSPAKKE 2  

3-retters menu 
Pris per gæst 345 kr. 

 
Husets vin, fadøl og sodavand i 

3 timer / kaffe og te
 

Samlet pris per gæst 625 kr.
 

 
SELSKABSPAKKE 3  

3-retters menu 
Pris per gæst 345 kr. 

 
1 gl. champagne + 

Husets vin, fadøl og sodavand i  
3 timer / kaffe og te / 2 cl. avec

 
Samlet pris per gæst 725 kr. 

 

MENUERNE ER GÆLDENDE FREM TIL DEN 31.12.2017

Tilkøb for eksempel en times ekstra drikkepakke for 75 kr. per gæst 



ØVRIGE VALGMULIGHEDER  
HVIS I HAR ANDRE ØNSKER ...

 
BRUNCHBUFFET  

Bestilles af minimum 20 personer 
 

Croissanter og pains au chocolat, crêpes med vaniljecrème, yoghurt med mysli, frisk frugt,  
røget laks, røræg med bacon og små pølser, charcuteri, sæsonens salat, forskellige oste med 

sødt og sprødt.  
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.

FROKOST I HUKS FLUKS 
 

Anderillette med syltede løg og semi-dried tomater. Fiskefrikadelle med æbleslaw.  
Skagensalat med löjrom. Sortfodsskinke med tapernade. Modnet ost med  

frugtchutney. Hertil brød og smør 
 

Mini crème brûlée med vanilje og appelsinskal 
 

Pris 190 kr.

 
DRIKKEVARER 

 
Vi tilbyder gerne at 

sammensætte en vinmenu 
eller opgradere 

drikkepakken med  
andre vine, drinks mm. 

 

Kontakt os for at høre nærmere 

HUKS FLUKS - GRÅBRØDRETORV 8 - 1154 KØBENHAVN K - 33 91 92 93 - RESERVATION@HUKSFLUKS.DK

 
Snacks 

Salte mandler - oliven - trøffelchips 
35 kr. per portion 

 
Petit four 

40 kr. per person 
 

Blomster i sæsonens farver 
fra 300 kr.
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