
VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JERES SELSKAB  
VELKOMMEN I ZELESTE



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

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

KAN I IKKE BESLUTTE JER INDEN...  
... er der mulighed for at gå på opdagelse i vores aktuelle menukort og sammensætte en menu 
efter egne ønsker. For at undgå unødig ventetid anbefaler vi følgende muligheder afhængig af, hvor 
mange gæster I bliver:

•	 10-15 gæster: I kan på dagen vælge mellem 2 forskellige forretter, 2 forskellige hovedretter og  
   2 forskellige desserter

•	 15-20 gæster*: Menuen vælges på forhånd ud fra 2 forskellige forretter, 2 forskellige  
   hovedretter og 2 forskellige desserter. Husk at oplyse antallet af hver enkel ret

•	 20+ gæster*:  Menuen skal være ens for hele selskabet og bestilles på forhånd. Med andre  
   ord, alle gæster får samme forret, hovedret og dessert

 
Hvis I har nogen spørgsmål eller 

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

DE SIDSTE TING MED SMÅT... 

•	 Den endelige menu samt besked om eventuelle allergier og særlige spisevaner, skal være os i  
hænde senest 7 dage før arrangementet afholdes* 

•	 Vi skal kende det endelige antal gæster senest 4 hverdage før arrangementet. Det vil være 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 

•	 Regningen betales samlet af én person på dagen - vi tager imod langt de fleste kreditkort.  
Vi gør opmærksom på, at kreditkortselskabets gebyr pålægges ved betaling med kreditkort



VÆLG EN SELSKABSPAKKE  
OG SAMMENSÆT MENUEN EFTER SÆSONENS UDVALG

 
DEN ENKLE   

3-retters menu 
Pris per gæst 345 kr. 

 
Husets vin, fadøl og sodavand 

i 3 timer / kaffe og te 
Pris per gæst 280 kr. 

 

 
DEN KLASSISKE  
4-retters menu* 

Pris per gæst 430 kr. 
 

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

Pris per gæst 380 kr. 
 

*vælg mellem snacks - ost - petit four  
som den fjerde ret

 
DEN POPULÆRE 

  
3-retters menu 

Pris per gæst 345 kr. 
 

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

Pris per gæst 380 kr. 
 

 
JULI   

FORRETTER 
Kold ærtesuppe - rejer - dild - ærteskud

Røget makrel - gedefriskost - agurk - karse 
 

HOVEDRETTER 
Rødspætte stegt på benet - muslingeskum 

tang - broccoli - ærter 

Oksecuvette - kartoffelskum - gulerødder 
pak choy - sauce på sommerbær 

 

DESSERTER 
Dekonstrueret cheesecake - kompot - crumble 

Zelestes koldskål - granola - bær 
 

 
AUGUST / SEPTEMBER   

FORRETTER 
Pocheret æg - svampepuré - syltede svampe 

røget Ravost

Tatar - croutoner - bær - aioli 
 

HOVEDRETTER 
Torsk - blomkål - bacon - æble 

sauce velouté - kartofler 

And - gnochi - stegte svampe - pak choy 
blommesauce 

 

DESSERTER 
Crème af havtorn - crumble - kørvel 

Lakrids - blomme - yoghurt marengs 
 
 

OKTOBER - 14. NOVEMBER 
  

FORRETTER 
Græskarsuppe - granatæble - græskarkerner 

koriander 

Tatar - tændstikkartofler - syltede skalotteløg 
aioli 

 

HOVEDRETTER 
Torsk - rosenkål med bacon - æble 

sauce velouté - kartofler 

Oksecuvette - græskar - jordskokker 
havtornsauce 

 

DESSERTER 
Crème af havtorn - chokoladejord - kørvel 

Lakrids - passionsfrugt - kærnemælksmarengs 

15. NOVEMBER - DECEMBER   
FORRETTER 

Laks - gedefriskost - karse - kerner 

Tatar - tændstikkartofler - syltede skalotteløg 
aioli 

 

HOVEDRETTER 
Torsk - rosenkål med bacon - æble 

sauce velouté - kartofler 

Confiteret and - kartoffelmos - rødkål - æble 
kirsebærsauce 

 

DESSERTER 
Citroncrème - chokoladecrumble - hasselnød 

Kirsebærsorbet - mandler - kirsebærpuré 
risskum - mandelmarengs 

MENUERNE ER GÆLDENDE FREM TIL DEN 31.12.2017



ØVRIGE VALGMULIGHEDER 
HVIS I HAR ANDRE ØNSKER...

 
BRUNCHTALLERKEN 

 
Laks - pølse - røræg med bacon - avocado med havsalt - frisk frugt - pandekager 

Vesterhavsost - skyr med ahornsirup - hjemmelavet granola - bær 
 

Pris per person 200 kr. 
Pris per person inkl. stempelkaffe/te 235 kr.

 

 
KANAPÉER 

Minimum 10 personer 
 

Rimmet laks - landbrød - aioli 
Tærte - spinat - løg - kommen - Vesterhavsost 
Ansjos - sprød kartoffelchip - purløgscrème 

Agurk - røget makrel - gedefriskost 
Østers - vinaigrette 

Petit four 
 

Pris 3 kanapéer per person 120 kr. / herefter 35 kr. per stk.

 
SNACKS 

 
Mandler 

Chili kikærter 
Radiser med røget crème 
Håndlavede rodfrugtchips  

(minimum 10 personer) 
Håndlavede kartoffelchips  

(minimum 10 personer) 
 

Pris 40 kr. per portion

ZELESTE - STORE STRANDSTRÆDE 6 - 1255 KØBENHAVN K - 33 16 06 06 - RESERVATION@ZELESTE.DK

 
DRIKKEVARER 

 
Vi tilbyder gerne at 

sammensætte en vinmenu 
eller opgradere drikkepakken 
med andre vine, drinks mm. 

Kontakt os for at høre  
nærmere 

 


