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Selskabskort   
 

 

Hvad enten I skal holde fødselsdag, bryllup, konfirmation eller barnedåb, så fortjener livets 

store mærkedage at blive fejret i dejlige omgivelser og under stor opmærksomhed. 

  

Derfor vil vi med glæde byde jer og jeres gæster velkommen på Frederiksdal, hvor vi vil 

forkæle jer på et højt niveau og servere dejlig mad lavet fra bunden af lokale og økologiske 

råvarer.  
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Brunch 
 
4 timers arrangement mellem kl. 10.00-14.00 

 

 

Husets velkomstdrink  
Prosecco DOC Treviso Extra Dry CORVEZZO - Økologisk 

 
 
Buffet 

- Røget laks 
- Rullepølse, salami, skinke, leverpostej 
-  Små pandekager 
- Brunchpølser, røræg, bacon, 
- Yoghurt 
- Marmelade, chokoladecreme, honning 
- 3 slags oste 
- Frisk frugt 
- Morgenbrød, franskbrød, knækbrød, rugbrød  
- Wienerbrød 

 
 
Drikkevarer 

- Kaffe, the, juice og mælk 
 

 
 

 

Pris pr. kuvert kr. 355,00 

 

Prisen er gældende ved minimum 30 personer. 
Børn under 13 år er halv pris. 

Prisen er inkl. borddækning, samt eget lokale. 
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Frokostarrangement 
 
4 timers arrangement fra kl. 12.00 til kl. 16.00 
 

 

Husets velkomstdrink  
Prosecco DOC Treviso Extra Dry CORVEZZO – Økologisk 

 

 

Buffet 1 
- 2 slags sild med løg og kapers  
- Kold dampet laks med 

tomatdressing  
- Æg og skaldyr med mayonnaise 
- 2 slags pålæg 
- Lun fiskefilet med remoulade  
- Ribbensteg med rødkål 
- Frikadeller med surt  
- Lun leverpostej med svampe og 

bacon  
- Ostebræt 

Buffet 2 
- Skaldyrssalat med sprødt 
- Hjemmerøget laks med creme 
- Stegt kød kvæg  
- Lammekølle stegt med rosmarin 
- Råstegte kartofler  
- Flødebagte kartofler  
- 3 slags salat 

 
 
 

 
 
Kaffe / the 

med hjemmelavet sødt 
 
Alle andre drikkevarer afregnes efter forbrug.  
 

 

 

Pris pr. kuvert med buffet 1 kr. 375,00 

Pris pr. kuvert med buffet 2 kr. 455,00 
 

Prisen er gældende ved minimum 30 personer. 
Børn under 13 år er halv pris. 

Prisen er inkl. borddækning, samt eget lokale. 
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Luksus Brunch 
 

4 timers arrangement mellem kl. 10.00-14.00 
 

 

Husets velkomstdrink  
Prosecco DOC Treviso Extra Dry CORVEZZO - Økologisk 

 
 
Buffet 

- Skagenskinke med syltede svampe og løg 
- Røget laks med peberrodscreme  
- Røræg, bacon og brunchpølser 
- Pandekager med honning 
- Kyllingeroulade med persille og hvidløg 
- Kød kvæg med rosmarin  
- Persille kartoffelsalat  
- Broccolisalat med bacon  
- 3 slags oste 
- Frisk frugt 
- Marmelade, Chokoladecreme, honning  
- Morgenbrød, franskbrød, rugbrød, croissanter og wienerbrød  

 
Drikkevarer 

- Kaffe, the, juice og mælk 
 

 

 
 

Pris pr. kuvert kr. 455,00 

 

Prisen er gældende ved minimum 30 personer. 
Børn under 13 år er halv pris. 

Prisen er inkl. borddækning, samt eget lokale. 
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Klassisk festarrangement 
 

6 timers arrangement 
 

Husets velkomstdrink  
Prosecco DOC Treviso Extra Dry CORVEZZO - Økologisk 

 

3 retters middag  
Vælges fra sæsonmenuerne 
 
Alle menuerne tilberedes af sæsonens bedste råvarer, og hovedretten serveres to gange.  
 

Vine 
Husets anbefalede vine, øl og sodavand ad libitum under middagen. 

- Bäder, Riesling - Økologisk 
- Primigenus, Dolcetto Dogliani, DOCG , Piovano - Økologisk 
- Bäder, Riesling Auslese - Økologisk 

 

Kaffe / the 

med hjemmebagte småkager 
 

 

 
 
Pris pr. kuvert kr. 795,00 

Pris pr. kuvert kr. 995,00 
Inkl. øl, sodavand og vin ad libitum efter middagen. 

 
Prisen er gældende ved minimum 20 personer. 
Børn under 13 år er halv pris. 

Prisen er inkl. borddækning med blomster samt eget lokale. 
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Frederiksdal festarrangement 
 

6 timers arrangement 
 

Husets velkomstdrink  
Prosecco DOC Treviso Extra Dry CORVEZZO - Økologisk 
 

Forret 
Hjemmerøget laksmed rygeostecreme, knas og friske urter.   

Forretten serveres ved bordet. 
 

Buffet 
- Dampet blåmuslinger med tomat og timian 
- Tern af havtaske med sort sesam, æbler, 

salat 
- Kyllingeroulade med persille og hvidløg 
- Kødkvæg med rosmarin 
- Skagenskinke med syltede svampe og løg 

- Pommes duchesse  
- Kartofler bagt med løg, hvidløg og smør 
- Bagte tomater vendt med persilleolie 
- Kålsalat med æbler og tyttebær 
- Frisk frugt 
- Brød og smør  

 

Tilkøb 
- 3 slags oste med tilbehør eller hjemmebagt chokoladebrownie 

Kr. 65,00 pr. person 
 

Vine 
Husets anbefalede vine, øl og sodavand ad libitum under middagen. 

- Bäder, Riesling - Økologisk 
- Primigenus, Dolcetto Dogliani, DOCG , Piovano - Økologisk 

- Bäder, Riesling Auslese - Økologisk 
 

Kaffe / the 
med hjemmebagte småkager 
 

 

Pris pr. kuvert kr. 895,00 
 
Pris pr. kuvert kr. 1.095,00 
Inkl. øl, sodavand og vin ad libitum 6 timer. 
 
Prisen er gældende ved minimum 20 personer. 
Børn under 13 år er halv pris. 
Prisen er inkl. borddækning med blomster samt eget lokale.  
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Sinatur fredags tilbud 
 

7 timers arrangement  
 
 
 

 
Husets velkomstdrink  
Prosecco DOC Treviso Extra Dry CORVEZZO – Økologisk 

 

3 retters middag  
Vælges fra sæsonmenuerne. 
 
Alle menuerne tilberedes af sæsonens bedste råvarer, og hovedretten serveres to gange.  

 

Vine 
Husets anbefalede vine, øl og sodavand ad libitum under middagen. 

- Bäder, Riesling - Økologisk 
- Primigenus, Dolcetto Dogliani, DOCG , Piovano - Økologisk 
- Bäder, Riesling Auslese - Økologisk 

 

Kaffe / the 

med hjemmebagte småkager. 
 

Natmad  
Klassisk dansk pølsebord med hjemmelavet groft brød og tilbehør. 
 

 

Pris pr. kuvert kr. 995,00 inkl. overnatning i delt dobbeltværelse 
 

Pris pr. kuvert kr. 1.295,00 
Inkl. øl, sodavand og vin ad libitum efter middagen  
 
Prisen er gældende ved minimum 20 personer. 
Børn under 13 år er halv pris. 
Prisen er inkl. borddækning med blomster samt eget lokale. 
Gældende på udvalgte fredage.  
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Bryllupsarrangement  

 

9 timers arrangement  
 
 
Ankomst  
Den røde løber er rullet ud. 
 

Velkomstdrink 
 Champagne og salt snacks. 
 
 Velkomsten kan evt. serveres på vores dejlige terrasse med udsigt over Mølleåen. 
 

3 retters middag  
 Vælges fra sæsonmenuerne. 
 
Alle menuerne tilberedes af sæsonens bedste råvarer, og hovedretten serveres to gange.  
 

Vine 
 Til middagen serveres særligt udvalgte vine afstemt med menuen og vand med brus. 
 

Kaffe/the 

 Med hjemmelavede fyldte chokolader. 
 Der bydes cognac og likør én gang. 
 

Fri bar 
 Øl, vand, vin og spiritus ad libitum under hele arrangementet. 
 Cocktails i 3 timer (8 forskellige.)  og saltsnacks. 
 

Natmad  
 Vælges fra kortet. 
 

 

Pris pr. kuvert kr. 1.795,00 

 
Prisen er gældende ved minimum 20 personer. 
Børn under 13 år er halv pris. 
Prisen er inkl. borddækning med blomster samt eget lokale. 
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Helaftensarrangement  
 

9 timers arrangement  
 
 
Velkomstdrink 
Crémant De Bourgogne, Paul Delane da Noirs. 

 
3 retters middag  
Vælges fra sæsonmenuerne. 
 
Alle menuerne tilberedes af sæsonens bedste råvarer, og hovedretten serveres to gange.  
 

Vine 
Husets anbefalede vine, øl og sodavand ad libitum. 

- Bäder, Riesling - Økologisk 
- Primigenus, Dolcetto Dogliani, DOCG , Piovano - Økologisk 
- Bäder, Riesling Auslese - Økologisk 

 

Kaffe/the 

inklusiv 1 avec og hjemmelavet sødt. 
 

Fri bar 

med øl, vand og husets vine under hele arrangementet. 
 

Natmad  
Vælges fra kortet. 

 

 

 
 
Pris pr. kuvert kr. 1.245,00 

Prisen er gældende ved minimum 20 personer. 
Børn under 13 år er halv pris. 
Prisen er inkl. borddækning med blomster samt eget lokale. 
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Helaftensarrangement II 
 

9 timers arrangement  

 

Velkomstdrink 
Crémant De Bourgogne, Paul Delane da Noirs 
serveres med saltsnacks 

 

3 retters middag  
Vælges ud fra sæsonmenuerne. 

 
Alle menuerne tilberedes af sæsonens bedste råvarer, og hovedretten serveres to gange.  
 

Vine 
Husets anbefalede vine, øl og sodavand ad libitum. 

- Bäder, Riesling - Økologisk 
- Primigenus, Dolcetto Dogliani, DOCG , Piovano - Økologisk 
- Bäder, Riesling Auslese - Økologisk 
 

Kaffe/te 
inklusiv 1 avec og hjemmelavet sødt 
 

Fri bar 
med øl, vand, husets vine og spiritus under hele arrangementet 
 

Natmad  
Vælges ud fra kortet 
 

 
 
 
Pris pr. kuvert kr. 1.445,00 
 
Prisen er gældende ved minimum 20 personer. 
Børn under 13 år er halv pris. 
Prisen er inkl. borddækning med blomster samt eget lokale. 

  



 

 
11 

 

Gourmetbuffet 
 

Forret 
Hjemmerøget laksmed rygeostecreme, knas og friske urter.   

Forretten serveres ved bordet. 

 

Buffet 
- Dampet blåmuslinger med tomat og timian 
- Tern af havtaske med sort sesam, æbler og salat 
- Kyllingeroulade med persille og hvidløg 
- Kød kvæg med rosmarin 
- Skagenskinke med syltede svampe og løg 
- Pommes duchesse  
- Kartofler bagt med løg, hvidløg og smør 
- Bagte tomater vendt med persilleolie 
- Kålsalat med æbler og tyttebær 
- Frisk frugt 
- Brød og smør  

 

Tilkøb 
- 3 slags oste med tilbehør eller hjemmebagt chokoladebrownie 

Kr. 65,00 pr. person 

 

 
 

 

Pris pr. kuvert kr. 485,00 

 
Prisen er gældende ved minimum 30 personer. 
Børn under 13 år er halv pris. 
Prisen er baseret på eget lokale.  
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Sæsonmenu 
Januar, februar og marts  
 

Forretter 
Vælg imellem: 

- Cremet jordskokke suppe med tørret skagenskinke og jordskokke frites 

- Rørt laksetatar af fersk og røget 

med cognac, purløg, creme fraiche, sennep og æggeblomme 

- Saltet torsk med rå marineret rødbede og sennepshonning 

 

Hovedretter 
Vælg imellem: 

- Krydderstegt svinemørbrad 

med æbler, svampe, timian og dijonsauce 

- Rød Angus kvæg med bagte rodfrugter og rødvins glace 

Mørbrad Rød Angus tillæg kr. 95,00 pr. kuvert. 

- Honningstegt andebryst med syltede tyttebær, beder og solbærsky 

 

Alle hovedretter serveres med årstidens grøntsager og dagens kartoffel tilberedt efter 

køkkenets kreativitet og opfindsomhed. 
 

Desserter 
Vælg imellem: 

- Bagt æble kage med kanel iscreme, chokolade og tørret æble 

- Lune brombær i portvin med vaniljecreme og sprød kiks 

- Nougatparfait støbt flødeis med ristede hasselnødder og sprødt 

 

 

Alle desserter tilberedes af økologiske mejerivarer fra de bedste 

danske mejerier 

 

 
 

3 retter kr. 455,00 pr. kuvert 

Prisen er gældende ved minimum 20 personer. 
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Sæsonmenu 
April, maj og juni  
 

 
Forretter 
Vælg imellem: 

- Lun kammusling souffle med perlebyg og persilleolie 

- Tatar af rød Angus kvæg med brøndkarsecreme, confiteret æggeblomme og  

tørret rugbrød 

- Hjemmerøget laks med rygeostecreme, knas og friske urter 
 

Hovedretter 
Vælg imellem: 

- Rød Angus kvæg med sprød kroket af skank, svampe og timiansky 

Mørbrad Rød Angus tillæg kr. 95,00 pr. kuvert. 

- Unghanebryst fyldt med skagenskinke, hertil sprød skind og persillesky 

- Rosmarinstegt lammeryg med pom. duchesse og rosmarinsauce 

 

Alle hovedretter serveres med årstidens grøntsager og dagens kartoffel tilberedt efter 

køkkenets kreativitet og opfindsomhed. 
 

Desserter 
Vælg imellem: 

- Kæmpe eskimo vanilje is, solbærgele, solbærskum og chokolade 

- Fragiliteroulade fyldt med moccacreme, hertil sorbet og knas 

- Bagt chokoladetrøffel med havtornsorbet, chokoladeknas og sprødt 

 

Alle desserterne tilberedes af økologiske mejerivarer fra de bedste 

danske mejerier 

 

 

 
 

3 retter kr. 455,00 pr. kuvert 

Prisen er gældende ved minimum 20 personer. 
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Sæsonmenu 
Juli, august og september 
 
 
Forretter 

Vælg imellem: 
- Ristet havtaskehale med urter i julienne og kørvelcreme 

- Pebergravad mørbrad af kvæg med pickles af grønne jordbær og  

asparges hertil crumble 

- Cremet fiskesuppe med urter og strimler af røget laks 
 

Hovedretter 
Vælg imellem: 

- Unghanebryst farseret med urter hertil estragonsauce 

- Rød Angus kvæg med fyldt porto bello og rødvinssky 

Mørbrad Rød Angus tillæg kr. 95,00 pr. kuvert. 

- Filet af gris stegt med timian, hertil knust svær og basilikumcreme 

 

Alle hovedretter serveres med årstidens grøntsager og dagens kartoffel tilberedt efter 

køkkenets kreativitet og opfindsomhed. 
 

Desserter 
Vælg imellem: 

- Frederiksdals chokoladebar med koldskålssorbet og knas 

- Rødgrød med fløde, bær og sprødt 

- Creme brulee med bær sorbet, crumble og knas 

 

Alle desserter tilberedes af økologiske mejerivarer fra de bedste 

danske mejerier 

 

 
 

 

3 retter kr. 455,00 pr. kuvert 

Prisen er gældende ved minimum 20 personer. 
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Sæsonmenu 
Oktober, november og december 
 

 
Forretter 
Vælg imellem: 

- Røget vildt med salat af ristede nødder, æbler og havtorn 

- Rimmet laks med fennikel- og dildfrø, hertil let peberrodscreme 

- Kartoffelporre suppe med brændte porrer, chips og ristet gris 

 

Hovedretter 
Vælg imellem: 

- Confiteret andelår med stegte æbler, svampe, timian og calvados sauce 

- Rød Angus kvæg med fyldt courgette og kraft glace 

Mørbrad Rød Angus tillæg kr. 95,00 pr. kuvert. 

- Langtidsbagt svinebryst braiseret i mørk øl, hertil kraftig persillesky 

 

Alle hovedretter serveres med årstidens grøntsager og dagens kartoffel tilberedt efter 

køkkenets kreativitet og opfindsomhed. 

 

Desserter 
Vælg imellem: 

- Chokolade-nougatmousse på bagt nøddebund, syltede bær og solbærsorbet 

- Pære mazarin med sukkerkogt pære og vaniljeparfait 

- Jordbær-hindbær sorbet med marengs, crumble og jordbær skum 

 

Alle desserter tilberedes af økologiske mejerivarer fra de bedste 

danske mejerier 

 

 

 

3 retter kr. 455,00 pr. kuvert 

Prisen er gældende ved minimum 20 personer. 
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Natmad 
 

Pølsebræt 
med 4 slags pålæg og diverse garniture 

Pr. kuvert kr. 115,00 

 

Pølsebræt og ost 
med 3 slags pålæg og 2 slags ost 

Pr. kuvert kr. 145,00 – Tillæg til helaftensarrangement pr. kuvert kr. 30,00 

 

Frikadeller 
med kartoffelsalat og garniture 

Pr. kuvert kr. 115,00 

 

Pølsemand 
pølsemand og vogn  

Pr. kuvert kr. 145,00 – Tillæg til helaftensarrangement pr. kuvert kr. 30,00 

 

 

Mellemretter 
2 slags østers 
naturel og marineret 

Pr. kuvert kr. 75,00 

 

2 slags oste 
med syltede nødder og knækbrød 

Pr. kuvert kr. 85,00 

 
Basilikumsorbet 
Pr. kuvert kr. 55,00 

 
Champagnesorbet 
Pr. kuvert kr. 55,00 
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Tilkøb 

 
Blomsterdekorationer 
 

Pr. stk. fra kr. 350,00 

 

Medbragt bryllupskage o. lign  
 

Pr. kuvert kr. 30,00 

 

Medbragte småkager, chokolade, 
snacks o. lign. 
 

Pr. kuvert kr. 15,00 

 

Forlænget festarrangement - uden bar 
 

Pr. time kr. 2.500,00 

 

Baadfarten 
 

Pr. time fra kr. 2.900,00   

 

Morgenmad i separat lokale 
 

4 timer. Fra kl. 9.00 til kl. 12.00 

Kr. 2.500,00 

 

 

 

Forbehold for udsolgte varer  

Minimumskuverter = Fuldbetalende kuverter. 
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Overnatning  
I forbindelse med festarrangement på Frederiksdal 

 

 

Når du holder selskab hos os tilbyder vi værelser til specielle priser  

 

Enkeltværelse     kr. 700,00 

Dobbeltværelse     kr. 800,00 

Ekstra opredning      kr. 200,00 

Opgradering til værelse med altan   kr. 200,00 

Priserne inkluderer lækker morgenbuffet samt gratis parkering og trådløst internet. 

 
 
Morgenmadsbuffet 
Mandag– fredag fra kl. 07.00 – 09.30 
Lørdag – søndag fra kl. 07.30 – 10.30 
 
 
 

Check ind fra kl. 15.00 
Check ud kl. 11.00  
 
Forhåndsreserverede værelser frigives 30 dage inden arrangementet, 
og navneliste skal fremsendes senest 8 dage inden arrangementets afholdelse. 

 

 
 
 
 

 

 

 


