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



BRUNCHBUFFET 
- 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.

BRUNCHTALLERKEN

Røræg og bacon, sortfodsskinke med mizunasalat, croque monsieur, røget laks med kapersmayonnaise, 
crêpe med vaniljecrème, frisk frugt, to slags modnet ost og marmelade.
Hertil brød og smør.

pris per person 130 kr.

MINDEKOMSAMMENBUFFET

Sandwich med røget laks, crème fraîche og sprød salat. Sandwich med anderillettes, dijonmayonnaise 
og sprød salat. Chokoladekage med hvid chokolademousse. 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
Øl  35 kr. pr. flaske
Husets hvidvin eller rødvin  225 kr. pr. flaske
Montvillers Champagne Brut  375 kr. pr. flaske

VI  T ILBY DER

GENERELT OG FORBEHOLD

Alle menuerne er gældende for selskaber afholdt frem til og med 30. juni 2017. Vi tager forbehold for æn-
dringer 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 selskabet finder sted. Og der er mulighed for  
at vælge et vegetarisk alternativ til forret eller hovedret til jeres selskab ud fra den sæson, som selskabet 
finder sted i.



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 / 1 avec à 2 cl.

pris per person 725 kr.



JANUAR / FEBRUAR / MARTS

Forret Oksecarpaccio med parmasan, balsamico og mizunasalat. Brød og smør.
Forret Lille moules marinière. Muslinger i hvidvin og fløde med tern af sortfodsskinke. Brød og smør.

Hovedret Smørstegt torsk serveret med sauteret spinat og kapers, smeltet smør, aioli og kartoffelpuré. 
Hovedret Confit de canard, rødvinssauce, savoykål, tern af sortfodsskinke og kartoffelpuré.
Hovedret Grillet oksefilet med glaserede rodfrugter, pommes frites og sauce béarnaise

dessert Gateau Marcel med mango-sorbet og mandelflan.
dessert Tarte Tatin med vaniljeis.

APRIL / MAJ / JUNI

Forret Rørt oksetartar med machesalat og trøffelmayonnaise. Brød og smør.
Forret Hvide asparges med hollandaisesauce og chips af sortfodsskinke. Brød og smør.

Hovedret Slethvar serveret med grønne asparges, forårsløg, dild-beurre blanc og små nye kartofler.
Hovedret Lammeculotte med grønne asparges, hvidløgssauce og små nye kartofler. 
Hovedret Grillet oksefilet med tomatsalat, pommes frites og sauce béarnaise.

dessert Mango cheesecake.
dessert Rabarbercrumble med vaniljeis.

SÆSO NOVERSIGT



JULI / AUGUST / SEPTEMBER 

Forret Risotto med kantareller, balsamico og en sprød parmesan-dentelle. Brød og smør.
Forret Jomfruhummer bagt med olivenolie og hvidløg. Trøffelmayonnaise og citron. Brød og smør.

Hovedret Bagt torskeryg med persilleemulsion, bagt pastinak og små kartofler.
Hovedret Lammeculotte med grillet forårsløg, romescosauce og risotto.
Hovedret Grillet oksefilet med skovsvampe, pommes frites og sauce béarnaise. 

dessert Hvid chokoladetærte med hindbærsorbet.
dessert Jordbærsabayonne med jordbærsorbet og marengs.

OKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER

Forret Rørt oksetatar med machesalat, trøffelmayonnaise og jordskokkechips. Brød og smør.
Forret Mille-feuille af torsk og røget laks serveret med hvidvinssauce. Brød og smør.

Hovedret Smørstegt torsk med trøffelrisotto, beurre blanc og rødbede Julienne.
Hovedret Hvidvinsbraiseret lammeskank, syltet løg, skovsvampe og kartoffelpuré.
Hovedret Grillet oksefilet serveret med bagte jordskokker, pommes frites og sauce béarnaise.

dessert Karamelliseret pære med hasselnøddeis og hasselnødder.
dessert Chokoladefondant med vaniljeis og lune kirsebær.

SÆSO NOVERSIGT



JANUAR / FEBRUAR / MARTS

Forret Lun gedeost i filodej med oliventapenade på frisk salat. Brød og smør.
Hovedret Pasta al forno med rigatoni, aubergine og høvlet manchego-ost. 

APRIL / MAJ / JUNI

Forret Grønne asparges med hollandaisesauce og hvidløgscrisp. Brød og smør.
Hovedret Tagliatelle med basilikumpesto, bagte cherrytomater og høvlet parmesanost.

JULI / AUGUST / SEPTEMBER 

Forret Græskarsuppe med trøffelchantilly og croutoner. Brød og smør.
Hovedret Polenta med gedeost, spinat og pinjekerner.

OKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER

Forret Løgsuppe med emmentaler-gratineret brød. Brød og smør.
Hovedret Risotto med skovsvampe, balsamico og høvlet manchego-ost.

VEG ETA RISK  A LTERN ATIV



TILK Ø B T IL  SELSK A BSPA K K ER

PETIT FOURS TIL KAFFEN 

40 kr. per person

BLOMSTER 

Blomster i sæsonens farver. 
fra 300 kr.

SNACKS TIL VELKOMSTDRINK 

35 kr. per servering

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 

To slags sandwich:
chorizo og mozzarella / røget laks og crème fraîche.
100 kr. per person



KO NTA K T

HUKS FLUKS

Gråbrødretorv 8
1154 København K
Telefon 33 91 92 93 
Email reservation@huksfluks.dk


