
VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JERES  SELSKAB VELKOMMEN I CAP HORN



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 

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 er 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

 
Hvis I har nogen spørgsmål eller 

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

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



OKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER  
FORRETTER 

Confiterede vagtellår med fugleleverpaté, mango-chilichutney og tynde skiver brød bagt med økologisk 
olivenolie. Hertil landbrød og smør

Rødbedegravad laks med peberrodscrème, kapersfrugt og friske krydderurter. Hertil landbrød og smør 
 

HOVEDRETTER 
Rosastegt oksefilet med bagte økologiske rodfrugter, økologisk pastinakpuré, okseglace og små kartofler 

Torskefilet med en let sauce af persille og økologisk smør. Ristet økologisk pastinak, sauteret økologisk  
porre og små kartofler 

 

DESSERTER 
Fransk chokoladekage med økologisk vaniljeis

Nøddetærte med toffee og crème af økologisk crème fraîche og appelsin

JULI / AUGUST / SEPTEMBER  
FORRETTER 

Löjrom med økologiske rodfrugtchips, friske krydderurter og crème af økologisk rygeost og økologisk crème 
fraîche. Hertil landbrød og smør

Rørt tatar med peberrodscrème og hjemmelavet knækbrød. Hertil landbrød og smør 
 

HOVEDRETTER 
Oksecuvette med økologiske gulerødder og små rødbeder vendt med balsamico og honning. Hertil 

kantarelsauce og små kartofler 

Filet af mørksej bagt med kantarelsmør, serveres med peberbacon, økologiske gulerødder, grønne bønner, 
grillet økologisk citron og små kartofler 

 

DESSERTER 
Limetærte med hvid chokolademousse

Cookiecream-is med sommerens friske bær

VÆLG EN SELSKABSPAKKE  
OG SAMMENSÆT MENUEN EFTER SÆSONENS UDVALG

 
SELSKABSPAKKE 1  

2-retters menu* 
Pris per gæst 270 kr. 

 
Husets vin, fadøl og sodavand i 

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

 
*vælg selv om det skal være  

forret/hovedret eller hovedret/dessert

 
SELSKABSPAKKE 2  

3-retters menu 
Pris per gæst 345 kr. 

 
Husets vin, fadøl og sodavand i 

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

 

 
SELSKABSPAKKE 3  

3-retters menu 
Pris per gæst 345 kr. 

 
1 gl. champagne + 

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

Pris per gæst 380 kr. 
 

MENUERNE ER GÆLDENDE FREM TIL DEN 31.12.2017



ØVRIGE VALGMULIGHEDER  
HVIS I HAR ANDRE ØNSKER...

 
KLIMABRUNCH 

 
Her har vi som altid fokus på danske, økologiske råvarer og vi udvælger sæsonens bedste.  

Smag salater med årstidens grøntsager, tærter, ost, røræg, pandekager, pølser, yoghurt,  
kompot, surdejsbrød og kage 

 
Pris voksne 100 kr. / børn fra 4 år til og med 12 år 50 kr.

 

DEN LETTE BUFFET 
 

Sandwich med røget laks, crème fraîche og sprød salat. Sandwich med serranoskinke, 
basilikumpesto og sprød salat. Fransk chokoladekage. Stempelkaffe og te 

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

 
DRIKKEVARER 

 
Vi tilbyder gerne at 

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

Kontakt os for at høre nærmere 
 

CAP HORN - NYHAVN 21 - 1051 KØBENHAVN K - 33 12 85 04 - RESERVATION@CAPHORN.DK


