
BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / KANAPÉER / SNACKS / MINDEKOMSAMMENBUFFET 
/ DRIKKEVAREBUFFET / SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / 
VEGETARISK ALTERNATIV / TILKØB TIL SELSKABSPAKKER



BRUNCHBUFFET 
- minimum 20 personer

Croissanter og pains au chocolat, arme ridder med bær og ahornsirup, yoghurt med mysli, frisk frugt, 
rimmet laks, røræg med bacon, chistorra-pølser med løg og kommen, sæsonens salat, 2 forskellige oste.
Hertil rugbrød, ølandbrød og smør, samt appelsin- og æblejuice, stempelkaffe og te.

pris voksne 270 kr. / børn fra 4 år til og med 12 år 135 kr.

BRUNCHTALLERKEN 1

Rødbederimmet laks, chistorra-pølser med løg og kommen, pocheret æg med spinat og Vesterhavsost, halv 
avocado med havsalt, arme riddere, frisk frugt, skyr med ahornsirup, hjemmelavet granola og bær. 
Hertil friskpresset appelsinjuice, rugbrød, ølandsbrød og smør.

pris per person 175 kr.

BRUNCHTALLERKEN 2

Rødbederimmet laks, sønderjysk pølse, røræg med bacon, halv avocado med havsalt, frisk frugt,  
arme riddere, Vesterhavsost, skyr med ahornsirup, hjemmelavet granola og bær. 
Hertil friskpresset appelsinjuice, rugbrød, ølandsbrød og smør.

pris per person 155 kr.

MINDEKOMSAMMENBUFFET

Sandwich med rimmet laks, kimchi-mayonnaise, romainesalat og syltede rødløg. Sandwich med oksebavette, 
aioli, romainesalat og syltede agurker. Kage, stempelkaffe og te.

pris voksne 195 kr. / børn fra 4 år til og med 12 år 90 kr.

VI  T ILBY DER

DRIKKEVAREBUFFET

Sodavand  30 kr. pr. flaske
Økologisk juice  35 kr. pr. flaske
Vand med og uden brus 50 cl  35 kr. pr. flaske
Øl  35 kr. pr. flaske
Husets hvidvin eller rødvin  225 kr. pr. flaske
Montvillers Champagne Brut  375 kr. pr. flaske



VI  T ILBY DER

KANAPÉER
- minimum 10 personer (bestilles minimun 5 dage i forvejen)

Rimmet laks på ølandsbrød og aioli. Tærte med spinat, løg, kommen og Vesterhavsost. 
Ansjos på sprød kartoffelchips med purløgscrème. Hjertesalat med rejer og avocado. 
Agurk og røget makrel med dildmayonnaise. Chistorra-pølse og aioli. Petit fours. 

pris 3 kanapéer pr. person 100 kr. Herefter 30 kr. pr. stk.

SNACKS

Røgede mandler / soyaristede mandler / forskellige ristede kerner /  
sprøde flæskesvær med kimchi-mayonnaise. 

pris 35 kr. per stk.



FO R  SELSK A BER  - OVER 10 PERSONER

SELSKABSPAKKE 2

3-retters menu / husets vin, fadøl og sodavand i 3 timer / kaffe og te.

pris per kuvert 625 kr. 

SELSKABSPAKKE 1

2-retters menu / husets vin, fadøl og sodavand i 3 timer / kaffe og te.

pris per kuvert 550 kr. 

SELSKABSPAKKE 3

Aperitif: 1 glas champagne       / 3-retters menu / husets vin, fadøl og sodavand i 3 timer / kaffe og te / 2 cl avec. 
pris per kuvert 725 kr.

GENERELT OG FORBEHOLD

Alle menuerne er gældende for selskaber afholdt frem til og med 30. juni 2017. Vi tager forbehold for 
ændringer i menuerne og justeringer af priser i forhold til udbuddet af råvarer og leverandørpriser.

Ved valg af selskabspakker gør følgende sig også gældende: Ud fra årets sæsonoversigt vælges én forret,  
én hovedret og én dessert til jeres selskab ud fra den sæson, som selskabet finder sted i.



JANUAR / FEBRUAR / MARTS

forret Tatar med kimchi-mayonnaise, friterede tynde kartofler, syltede løg og urter.
forret Rødbederimmet laks med brunet smør, peberrod og urter.

hovedret Pandestegt oksebavette med butternut squash, kartoffelmos, løg og madeirasauce. 
hovedret Bagt torsk med gulerødder, kartofler og stuvet hvidkål med kommen og dild.

dessert Crème af havtorn toppet med krokant og kørvel.
dessert Peanut-blondie med whiskyskum, vaniljeis og æblesirup.

APRIL / MAJ / JUNI

forret Stenbiderrogn (eller anden fiskerogn) med kartoffelpuré, crème fraîche, rødløg og croutoner.
forret Laks rimmet i citrongræs serveres med kimchi-mayonnaise og syltede og rå radisser.

hovedret Lammeculotte med knuste kartofler, asparges og madeirasauce. 
hovedret Oksebavette kan vælges i stedet for lam. 
hovedret Torsk med asparges, syltet citron, kartofler og en hvidvin-/flødesauce.

dessert Dekonstrueret cheesecake med rabarberkompot og crumble.
dessert Panna cotta af kærnemælk med årstidens bær og crumble.

SÆSO NOVERSIGT



TILK Ø B T IL  SELSK A BSPA K K ER

SNACKS TIL VELKOMSTDRINK 

35 kr. per portion

NATMAD

Byg-selv-hotdogs med brød, pølse og 
4 slags topping. Det kan for eksempel være:
Syltet grønt, rødløgskompot, aioli og relish. 
75 kr. per hotdog

BLOMSTER 

Blomster i sæsonens farver. 
300 kr. per buket per bord



KO NTA K T

ZELESTE
Store Strandstræde 6
1255 København K
Telefon 33 16 06 06 
Email reservation@zeleste.dk


