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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 

servicerer vores gæster på et højt niveau, og serverer dejlig nordisk mad lavet fra bunden og 

med sjæl i. 

 

 

  



 

 

Brunch 
 

4 timers arrangement mellem kl. 10.00-14.00 
 

Husets velkomstdrink  
Prosecco DOC Spumante Millesimato VSAQ 
 

Buffet 
- Hjemmebagte morgenstykker med spelt 

- Hele rustikke brød bagt på gamle kornsorter 

- Rugbrød bagt på surdej 

- Chokoladecroissanter og dansk wienerbrød 

- Hjemmelavet marmelade af henkogte bær 

- Hjemmelavet hasselnøddecreme 

- Udvalg af pålæg og hjemmerøget laks 

- Udvalg af danske gårdoste 

- Ristede kartofler, sprød bacon crumble, ristede pølser og røræg 

- Økologisk skyr toppet med hjemmelavet müsli og Frederiksdal honning 

- Lune pandekager med sirup  

- Udvalg af frisk skåret frugt 

 

Drikkevarer 
- Kaffe, the, juice og hjemmelavede smoothies 

 

 
Pris pr. kuvert kr. 335,00 

 

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

Prisen er baseret på eget lokale. 

 

 



 

 

Frokostarrangement  

 

4 timers arrangement kl. 12.00-16.00 
 

Husets velkomstdrink  
Prosecco DOC Spumante Millesimato VSAQ 
 

Buffet 
- 2 slags sild med løg og kapers. 

- Hjemmerøget laks med urtecreme. 

- Økologiske æg med rejer og hjemmelavet mayonnaise. 

- Udvalg af gode pølser med garniture 

- Lun hjemmelavet leverpostej med bacon, svampe og hjemmesyltet surt. 

- Cuvette af frilands kalv med bagte urter og kalveglace. 

- Frisk paneret rødspætte filet med grov hjemmerørt remoulade. 

- 3 lækre salater af årstidens grønt.  

- 2 slags danske oste med syltede nødder og hjemmelavet knækbrød 

 

Kaffe / the 

med hjemmelavet sødt. 
 
 
Alle drikkevarer udover afregnes efter forbrug.  
 

 

Pris pr. kuvert kr. 350,00 

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

Prisen er baseret på eget lokale. 

 

  



 

 

Klassisk 
festarrangement 
 

6 timers arrangement 

Husets velkomstdrink  
Prosecco DOC Spumante Millesimato VSAQ 
 

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

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

- Trebbiano d'Abruzzo 
- Montepulciano d’Abruzzo 
- Vin Santo, Goretti Umbria 

 

Kaffe / the 

med hjemmebagte småkager 
 

 

Pris pr. kuvert kr. 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.  



 

 

Frederiksdal festarrangement 
 

6 timers arrangement 
 

Husets velkomstdrink  
Prosecco DOC Spumante Millesimato VSAQ 
 

Forret 
Rimmet laks med plukkede urter og røget creme. Forretten serveres ved bordet. 
 

Buffet 
- Spegeskinke med syltede urter 

- Marineret unghane salat, hvidløg og friske krydderurter 

- Bagt saltvandsfisk med peberods mayonnaise og sprød salat 

- Trancheret rosastegt dansk frilands kalv og krydderstegt lam 

- Svampe a la creme og kalveglace 

- Små kartofler med hvidløg stegt i rapsolie 

- Bagte grøntsager med salvie 

- Salat af stilktomater vendt med dansk pesto 

- Spidskåls salat med vinaigrette af æbleeddike og friske æbler  

- Hjemmebagt økologisk brød 

 
Der kan suppleres med 3 slags oste med tilbehør eller hjemmebagt chokoladebrownie 
med friske bær kr. 65,00 pr. kuvert. 
 

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

- Trebbiano d'Abruzzo 
- Montepulciano d’Abruzzo 
- Vin Santo, Goretti Umbria 
 

 

Kaffe / the 
med hjemmebagte småkager 
 

 
Pris pr. kuvert kr. 895,00 
 

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



 

 

Sinatur fredags tilbud 
 

7 timers arrangement  
 

Husets velkomstdrink  
Prosecco DOC Spumante Millesimato VSAQ 
 

3 retters menu 
Forret 
Rimmet laks med plukkede urter og røget creme 
-serveres med frisk hjemmebagt brød og økologisk smør. 
 

Hovedret 
Helstegt dansk frilandskalv med smørstegte svampe og tomatiseret glace 
-garneres med dagens kartoffel og årstidens grønt og serveres to gange.  
 

Dessert 
Frederiksdals chokoladebar med årstidens sorbet 

 

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

- Trebbiano d'Abruzzo 
- Montepulciano d’Abruzzo 
- Vin Santo, Goretti Umbria 

 

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



 

 

Bryllups-arrangement  

 

9 timers arrangement  
 

Ankomst  
- Den røde løber er rullet ud. 
 

Velkomstdrink 
 - Champagne og Jordbær dyppet i chokolade. 
 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 (8 forskellige.)  og salt snacks. 
 

Natmad  
 - Vælges fra kortet 
 
 
Pris pr. kuvert kr. 1.695,00 
 
Pris pr. kuvert kr. 1.995,00 
Inkl. Overnatning i delt dobbeltværelse og brunch dagen derpå i separat lokale.  
(Fra kl. 9.00 til kl. 12.00.) 
 
Prisen er gældende ved minimum 20 personer. 
Børn under 13 år er halv pris. 

Prisen er inkl. Opdækning ved runde borde med hvide duge, hvide servietter, menubånd og 

flotte blomster dekorationer. 



 

 

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 italienske vine, øl og sodavand ad libitum. 

- Trebbiano d'Abruzzo 
- Montepulciano d’Abruzzo 
- Vin Santo, Goretti Umbria 
 

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. 1.145,00 

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



 

 

Helaftensarrangement II 
 

9 timers arrangement  

 

Velkomstdrink 
Crémant De Bourgogne, Paul Delane da Noirs 
serveres med salt snacks 

 

3 retters middag  
Vælges ud fra sæsonmenuerne 

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

Vine 
Husets anbefalede italienske vine, øl og sodavand ad libitum. 

- Trebbiano d'Abruzzo 
- Montepulciano d’Abruzzo 
- Vin Santo, Goretti Umbria 
 

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. 1.345,00 
 
Prisen er gældende ved minimum 20 personer. 
Børn under 13 år er halv pris. 
Prisen er inkl. borddækning med blomster samt eget lokale. 
  



 

 

Køkkenets specialiteter 
 

Forret 
Rimmet laks med plukkede urter og røget creme. Forretten serveres ved bordet. 

 
Buffet 

- Spegeskinke med syltede urter 

- Marineret unghane salat, hvidløg og friske krydderurter 

- Bagt saltvandsfisk med peberods mayonnaise og sprød salat 

- Trancheret rosastegt dansk frilands kalv og krydderstegt lam 

- Svampe a la creme og kalveglace 

- Små kartofler med hvidløg stegt i rapsolie 

- Bagte grøntsager med salvie 

- Salat af stilktomater vendt med dansk pesto 

- Spidskåls salat med vinaigrette af æbleeddike og friske æbler  

- Hjemmebagt brød og økologisk smør 

Tilkøb  
- 3 slags oste med tilbehør eller 

- Hjemmebagt chokoladebrownie med friske bær 

Kr. 65,00 pr. person 

 

 

Pris pr. kuvert kr. 385,00 

Prisen er gældende ved minimum 30 personer. 
Børn under 13 år er halv pris. 
Prisen er baseret på eget lokale. 
 
 

  



 

 

Gourmetbuffet 
 

Forret 
Laks fra egen rygeovn med honning fra egne stader.  Forretten serveres ved bordet. 

 

Buffet 
- Kartoffeltortilla med ristet krydderpølse 

- Gratineret jomfruhummer med hvidløg 

- Dampede blåmuslinger med citron og dild 

- Letrøget unghane med urteskum 

- Spegeskinke med langtidsbagte cherrytomater 

- Trancheret rosastegt kalvetykstegsfilet og helstegt lammekølle 

- Små kartofler med hvidløg stegt i rapsolie 

- Kartoffel pasta vendt i trøffel og Sønderhaveost 

- Bagte grøntsager med salvie 

- Salat af stilktomater vendt med dansk pesto.  

- Spidskåls salat med vinaigrette af æbleeddike og friske æbler  

- Udvalg af frisk frugt 

- Hjemmebagt brød og økologisk smør 

Tilkøb 
- 3 slags oste med tilbehør 

- Hjemmebagt chokoladebrownie med friske bær 

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.  



 

 

Sæsonmenu 
Januar, februar og marts  
 

Forretter 
Vælg imellem: 

- Bagt torsk på bund af selleripuré med sprød rulle af jomfruhummer (tillæg kr. 35,00) 

- Cremet jordskokkesuppe med hjemmerøget laks og kørvel  

- Råmarineret dansk frilands kalv med hjemmelavet senneps-vinaigrette  
 

Hovedretter 
Vælg imellem: 

- Dansk krondyr med variation af rodfrugter og portvinssky 

- Dansk kalv fra friland med saltbagt pastinak og timianglace 

- Lammeculotte med langtidsbagte hvidløg og basilikumglace (tillæg kr. 25,00) 

- Hellefisk bagt med citron og serveret med fennikel og Noilly Prat sauce 

 

Alle hovedretter serveres med årstidens grøntsager og dagens kartoffel tilberedt efter 

køkkenets kreativitet og opfindsomhed. 
 

Desserter 
Vælg imellem: 

- Hjemmelavet æbletærte med hjemmerørt rom/rosin is 

- Chokolade-mandel kage med sød sorbet 

- 3 variationer af chokolade 

- 2 økologiske oste med hjemmelavet knækbrød og chutney 

 

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. 
 
  



 

 

Sæsonmenu 
April, maj og juni  
 

Forretter 
Vælg imellem: 

- Stenbiderrogn, hjemmebagt rugbrød, rødløg og økologisk creme fraiche  

        (tillæg kr. 25,00) 

- Grønne asparges, hjemmerøget laks, æbler, citron olie og plukkede urter  

- Havtaske med hvide asparges samt sauce på jomfruhummer (tillæg kr. 35,00) 
 

Hovedretter 
Vælg imellem: 

- Lammekrone med brunet spidskålspure hertil trøffelsky monteret med foie gras 

(tillæg kr. 45,00) 

- Dansk limousine kalv, med sprød kroket af kalveskank, hertil smørstegte svampe 

- Dansk unghane bryst, nye porrer og variation af danske gulerødder 

- Bagt laks med nye beder og sauce hollandaise på brunet smør 

 

Alle hovedretter serveres med årstidens grøntsager og dagens kartoffel tilberedt efter 

køkkenets kreativitet og opfindsomhed. 
 

Desserter 
Vælg imellem: 

- Variation af rabarber (sorbet-suppe-langtidsbagte) 

- Creme brulée med friske danske bær og sorbet  

- Jordbær-mousse kage med friske jordbær og jordbær sorbet 

- 2 økologiske oste med hjemmelavet knækbrød og chutney 

 

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. 

  



 

 

Sæsonmenu 
Juli, august og september 
 

Forretter 
Vælg imellem: 

- Skindstegt multe på sennepscreme med sprød fennikelsalat og brøndkarse 

- Saltet laks med radisser, røg, karse, citronolie og rugbrødscrumble 

- Nordisk bouillabaisse med torsk, jomfruhummer og salturt (tillæg kr. 35,00) 

- Råmarineret dansk økologisk kalv fra friland med hjemmelavet senneps vinaigrette 
 

Hovedretter 
Vælg imellem: 

- Grillet mørbrad af frilands gris, hertil brændte løg og tomatiseret glace 

- Kalvemørbrad med smørstegte kantareller, sommerkål og kalve glace 

 (tillæg kr. 45,00) 

- Okse culotte fra økologisk frilands-kvæg med rødløg, nye gulerødder og morkel sauce 

- Perlehønebryst ballotine farseret med trøffel, anrettet med nye løg og timian  

 

Alle hovedretter serveres med årstidens grøntsager og dagens kartoffel tilberedt efter 

køkkenets kreativitet og opfindsomhed. 
 

Desserter 
Vælg imellem: 

- Frederiksdals chokoladebar med friske bær og koldskålssorbet 

- Jordbær, jordbær, jordbær (suppe-friske-sorbet) 

- Hvidchokolade panna cotta med citron sorbet og crumble 

- 2 økologiske oste med hjemmelavet knækbrød og chutney 

 

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. 
  



 

 

Sæsonmenu 
Oktober, november og december 
 

Forretter 
Vælg imellem: 

- Laksetatar vendt med rygeost, urter og sprøde chips 

- Stegt kammusling på økologisk jordskok puré og grøn olie (tillæg kr. 25,00) 

- Tatar af dansk frilandskvæg, råmarineret æble, æg og svampe mayo 

- Torsk, grovkornet sennep, dild og fennikel 

 

Hovedretter 
Vælg imellem: 

- Peberstegt andebryst med svampe og sauce med calvados 

- Kronhjort med variation af selleri og portvins glace 

- Helstegt dansk frilandskalv med bagt pastinak og rødvinsglace 

- Stegt pighvar med sauce på jomfruhummer, kål og gulerødder  

(tillæg kr. 45,00) 

 

Alle hovedretter serveres med årstidens grøntsager og dagens kartoffel tilberedt efter 

køkkenets kreativitet og opfindsomhed. 

 

Desserter 
Vælg imellem: 

- Hjemmelavet æbletærte med kanelis og knas 

- Variation af chokolade og friske danske bær (is-kage-brud-crumble) 

- Creme brulée af dansk økologisk fløde med sød sorbet 

- 2 økologiske oste med hjemmelavet knækbrød og chutney 

 

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.  



 

 

Natmad 
 

 

 
 Hjemmelavede frikadeller 
med kartoffelsalat, hjemmelavet surt og økologisk hjemmebagt rugbrød 
 

Kr. 105,00 pr. person 

 

Klassisk dansk pølsebord 
med dyrlægens natmad af hjemmelavet leverpostej  
 

Kr. 105,00 pr. person 

 

Små byg selv burgere 
med salat, tomat, agurk, ristede/rå løg, ketchup og hjemmelavet salatmayo 
 

Kr. 145,00 pr. person 

I tillæg til helaftensarrangement kr. 45,00 pr. person 

 

Klassisk pølsebord med gode danske oste 
serveret med hjemmelavet garniture og groft hjemmebagt brød 
 

Kr. 135,00 pr. person 

I tillæg til helaftensarrangement kr. 35,00 pr. person 

 

Røde eller ristede pølser 
med hjemmerørt remoulade, pølsemandens ketchup og sennep, 

ristede og rå løg, syltede agurker samt brød 
 

Kr. 135,00 

I tillæg helaftensarrangement kr. 35,00 pr. person 

 

 

 



 

 

Mellemretter 
 

Champagne-granité 
Med mynte 
 

Kr. 55,00 pr. person 

 

Hyldeblomst sorbet 
Med basilikum  
 

Kr. 55,00 pr. person 

 

To slags økologiske danske oste 
Med chutney og hjemmelavet knækbrød 
 

Kr. 85,00 pr. person 

 

Sprøde ruller med laks  
Serveres med dild mayo 
 

Kr. 89,00 pr. person 

 

Kroket med frilands svineskank og foie gras  
Med danske æbler og plukkede urter 
 

Kr. 89,00 pr. person 

 

 

Alle forretter kan laves som mellemretter 

 
 

  



 

 

Tilkøb 
 

 
 
 

Blomsterdekorationer 
 

Pr. stk. fra kr. 350,00 

 

Hjemmelavet chokolade  
 

2 stk. kr. 45,00 

 

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 kr. 3.500,00 

 

Menu bånd 
 

Pr. kuvert kr. 15,00 

 

 

 

 



 

 

 

 

Overnatning  
I forbindelse med festarrangement på Frederiksdal 

 

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

Enkeltværelse     kr. 650,00 

Dobbeltværelse     kr. 750,00 

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. 14.00 
Check ud kl. 11.00 (på hverdage er der check ud kl. 10.00) 

 
 
Forhåndsreserverede værelser frigives 30 dage inden arrangementet, og navneliste  
skal fremsendes senest 8 dage inden arrangementets afholdelse. 

 

 
 
 
 

 

 

 


