
VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JERES 
SELSKAB VELKOMMEN I ZELESTE



S E L S K A B S PA K K E R 
 

DEN ENKLE
3-retters menu 

Pris per gæst 385 kr.

Husets vin, fadøl og sodavand 
i 3 timer / kaffe og te

Totalpris per gæst 665 kr. 
 

 
DEN KLASSISKE
4-retters menu* 

Pris per gæst 430 kr.
*som den fjerde ret vælg mellem  

snacks - ost - petit four  

 
1 glas champagne + 

husets vin, fadøl og sodavand i  
3 timer / kaffe og te / 2 cl. avec

Totalpris per gæst 810 kr. 

Ekstra tid til drikkepakkerne kan tilkøbes,  for eksempel en time for 75 kr. per gæst 

 
DEN POPULÆRE
3-retters menu 

Pris per gæst 385 kr.

1 glas champagne + 
Husets vin, fadøl og sodavand i 3 

timer / kaffe og te / 2 cl. avec

Totalpris per gæst 765 kr.

 
 

ZELESTES MENU 
FORRETTER

Letsaltet laks - rygeost - saltet granola 

Tatar - sprøde kartofler - syltede skalotteløg - aioli

HOVEDRETTER

Oksebavette - brændte løg - peberrod - 
madeirasauce

Torsk - broccoli - persilleolie - muslingesauce

DESSERTER

Cheesecake - kompot - crumble

Kaffeis - dulce de leche - karamelliseret hvid 
chokolade

 

TILBEHØR

Kartofler - urter

Hjertesalat - sennepsvinaigrette - chilikikærter 

Vælg ét af vores tilbehør til hovedretten til hele 
selskabet

 
Drikkevarer

Vi hjælper gerne med at 
sammensætte en vinmenu 

eller opgradere 
drikkepakken med  

andre vine, drinks mm. 
 



Zeleste er en del af Tholstrup, en familieejet virksomhed grundlagt i 1972. Fælles for 

Tholstrups restauranter er en passion for kvalitet, kærlighed til årstidens råvarer og 

dyb respekt for værdien i at nyde et måltid i selskab med andre mennesker.  

Alle menuerne er gældende for selskaber på minimum 10 personer og op til 25 personer til og med 31. de-
cember 2019. 

Vi tager forbehold for ændringer i menuerne og justeringer af priser i forhold til udbuddet af råvarer og lev-
erandørpriser. 

Menuerne skal være ens for hele selskabet og bestilles på forhånd. Det vil sige, at alle gæster får samme forret, 
hovedret og dessert. Dette gælder naturligvis ikke vegetarer eller deltagere med allergier eller særlige præfer-
encer. 

Den endelige menu samt en navneliste på deltagere med allergier og særlige spisevaner  skal være os i hænde 
senest 5 dage før arrangementet afholdes. 

Vi skal kende det endelige antal gæster senest 5 hverdage før arrangementet. Det er dette antal gæster, der 
faktureres ud fra. 

Vi placerer altid selskaber samlet. Det kan blive nødvendigt at benytte flere borde ved større selskaber. Vi kan 
ikke love en specifik placering i restauranten, men vi vil altid gøre vores bedste for at imødekomme jeres ønsker. 

Selskabsreservationer registreres sammen med et kreditkortnummer. 

Ved ”no show” eller annullering mindre end 48 timer før selskabets start fakturerer vi 50 % af arrangementets 
totale pris. 

Regningen betales samlet af én person på dagen – vi tager imod langt de fleste kreditkort. Vi gør opmærksom 
på, at der på nogle typer kreditkort pålægges et gebyr fra kreditkortselskabet.

 
(Selskabsbookinger fra 10-25 personer)  

Booking Manager

Pernille Krüger 

+ 45 93390349 

selskaber@zeleste.dk

DET MED SMÅT


