Selskabskort 2021
Hvad enten I skal holde fødselsdag, bryllup eller konfirmation
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.
Vi vil forkæle jer på et højt niveau og
servere dejlig mad lavet fra bunden,
af lokale og økologiske råvarer.

Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference / Frederiksdalsvej 360 / 2800 Kgs. Lyngby
T. +45 4585 4333 / frederiksdal@sinatur.dk / www.sinatur.dk

Frederiksdal Festarrangement
6 timers arrangement
Husets velkomstdrink
Prosecco DOC Treviso Extra Dry CORVEZZO - Økologisk

3 retters middag eller buffet
Vælges fra sæsonmenuen
Alle menuerne tilberedes af sæsonens bedste råvarer

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

Se næste side for tilkøb

Pris pr. kuvert kr. 995,Prisen er gældende ved min. 30 fuldt betalende kuverter /
Furesø og Restaurant ved min. 50 fuldt betalende kuverter.
Børn under 13 år er halv pris.
Prisen er inkl. borddækning med blomster samt eget lokale
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Tilkøb – Gør forskellen
Salte snacks til velkomst eller bar kr. 35,- pr. pers.
Opgradering af velkomst til champagne kr. 30,- pr. pers.
Ekstra ret kr. 85,- pr. pers.
Småkager eller chokolade (2 stk.) til kaffen kr. 45,- pr. pers.
Hjemmebagt kage fra kr. 45,- pr. pers.
Avec kr. 65,- pr. 2 cl.
Bar m. øl/vand/vin 3 timer efter middagen kr. 225,- pr. pers. (senest til kl. 02:00)
Bar m. øl/vand/vin/spiritus 3 timer efter middagen kr. 285,- pr. pers. (senest til kl. 02:00)
Bar m. øl/vand/vin/cocktails 3 timer efter middagen kr. 345,- pr. pers. (senest til kl. 02:00)
Tillæg fra kl. 02:00 – 04:00 Kr. 1.500,- pr. tjener pr. påbegyndt time (bar efter forbrug)
Natmad kr. 125,- pr. pers. / Pølsevogn (1½ time) 155,- pr. pers.
Morgenmad i separat lokale (Kl. 09:00 – 12:00) kr. 2.500,Medbragt chokolade/kage kr. 35,- pr. pers.
Proppenge ved medbragt vin kr. 295,- pr. åbnet flaske (75 cl.)

Baadfarten
Spørg til pris, da denne afhænger af sæson og rute
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Bryllupsreception
Husets velkomstdrink
Prosecco DOC Treviso Extra Dry CORVEZZO – Økologisk

3 slags snacks:
2 stk. Krustader fyldt ørredrogn og limecreme
2 stk. Håndpillede rejer bagt i orly dej med sauce vert
2 stk. Lakserielette på ristet brød
2 stk. Rå marineret kammusling med karrymayonnaise
2 stk. Skagenskinke på rugbrød og syltede løg
2 stk. Kalveskank a la kokette med urtecreme
2 stk. Kold agurkesuppe med ristede krydrepølse
2 stk. Vesterhavsost med syltede nødder og sprødt
2 stk. Østers naturral eller marineret (Tillæg 25,-)
2 stk. Butterdejsske med caviar og limecreme (Tillæg 125,-)

Bryllupskage (Tillæg kan forekomme)
Øl, vand og vin i 2 timer

Pris pr. kuvert kr. 495,Prisen er gældende ved minimum
30 fuldt betalende kuverter
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Buffet
Forret
Hjemmerøget laks med 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
Vegetar frikadeller i krydret tomatsauce
Pommes duchesse
Kartofler bagt med løg, hvidløg og smør
Bagte tomater vendt med persilleolie
Kålsalat med æbler og tyttebær
Rødvinssauce
Frisk frugt
Brød og smør

5

Sæsonmenu
Januar, februar og marts

Forretter
Vælg imellem:
-

Cremet jordskokke suppe og jordskokke frites

-

Rørt laksetatar (fersk og røget) med cognac, purløg, cremefraiche, sennep og
æggeblomme

-

Saltet torsk med rå marineret rødbede og sennepshonning

Hovedretter
Vælg imellem:
-

Stegt havtaske med bagte beder og østershatte – porrecreme

-

Okse fra Grambogård med bagte rodfrugter og rødvins glace

Mørbrad fra Grambogård tillæg kr. 95,00 pr. kuvert.
-

Krydderstegt svinemørbrad med æbler, svampe, timian og dijonsauce

Alle hovedretter serveres med årstidens grøntsager og dagens kartoffel tilberedt efter
køkkenets kreativitet og opfindsomhed.

Desserter
Vælg imellem:
-

Bagt æblekage med kanel-iscreme, chokolade og tørret æble

-

Lune brombær i portvin med vaniljecreme og sprød kiks

-

Nougatparfait støbt flødeis med ristede hasselnødder og sprødt
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Sæsonmenu
April, maj og juni

Forretter
Vælg imellem:
-

Urtefyldte porto bello med baluga linser og krydret tomatsauce

-

Tatar af rød Angus kvæg med brøndkarsecreme, confiteret æggeblomme og
tørret rugbrød

-

Hjemmerøget laks med rygeostecreme, knas og friske urter

Hovedretter
Vælg imellem:
-

Bagt pighvar med stegte urter, sauce vin blanc og grøn olie

-

Okse fra Grambogård med sprød kroket af skank, svampe og timiansky

Mørbrad fra Grambogård tillæg kr. 95,00 pr. kuvert.
-

Unghanebryst fyldt med skagenskinke, hertil sprød skind og persillesky

Alle hovedretter serveres med årstidens grøntsager og dagens kartoffel tilberedt efter
køkkenets kreativitet og opfindsomhed.

Desserter
Vælg imellem:
-

Støbt vanilje ispind med solbær og chokolade

-

Fragiliteroulade fyldt med moccacreme, hertil sorbet og knas

-

Bagt chokoladetrøffel med havtornsorbet, chokoladeknas og sprødt
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Sæsonmenu
Juli, august og september

Forretter
Vælg imellem:
-

Kold agurkesuppe med friske urter, syltede agurk og tomat

-

Pebergravad mørbrad af kvæg med pickles af grønne jordbær og
asparges hertil crumble

-

Ristet havtaskehale med urter i julienne og kørvelcreme

Hovedretter
Vælg imellem:
-

Stegt laks med sauce Nage, Grøntsags sauce lavet på Noilly Prat vermouth

-

Okse fra Grambogård med fyldt porto bello og rødvinssky

Mørbrad fra Grambogård tillæg kr. 95,00 pr. kuvert.
-

Unghanebryst farseret med urter hertil estragonsauce

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

8

Sæsonmenu
Oktober, november og december

Forretter
Vælg imellem:
-

Kartoffelporre suppe med brændte porrer og chips

-

Røget vildt med salat af ristede nødder, æbler og havtorn

-

Rimmet laks med fennikel- og dildfrø, hertil let peberrodscreme

Hovedretter
Vælg imellem:
-

Bagt helleflynder med stegte svampe og hummercreme

-

Okse fra Grambogård med fyldt courgette og kraft glace

Mørbrad fra Grambogård tillæg kr. 95,00 pr. kuvert.
-

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

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
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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. 800,-

Dobbeltværelse

kr. 900,-

Ekstra opredning

kr. 200,-

Opgradering til værelse med altan

kr. 200,-

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 10 dage inden arrangementets afholdelse
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Vi står altid klar til at
hjælpe dig
Selskabskoordinator

Receptionen

Charlotte Cederbye
Tlf.: +45 4595 4462
Mail: chce@sinatur.dk

Tlf.: +45 4585 4333
Mail: frederiksdal@sinatur.dk
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