
V I  G L ÆD ER  OS  T I L  AT  BY D E  J ER E S 
SEL SK AB VELKOMMEN I  C AP HORN



 
TILKØB TIL DRIKKEPAKKER

Økologisk cava, per glas 80 kr. / flaske 375 kr.

Økologisk brændevin 4 cl, 60 kr. / flaske 800 kr.

Diverse økologiske avec til kaffen 2 cl, 50 kr / flaske 700 kr.

Økologisk stempelkaffe og te, per gæst 35 kr. 

 

SELSKABSPAKKER FROKOST 
SERVERES FRA KL.  12 -  17

 
DET LILLE FROKOSTBORD  

Serveres på fade ved bordet

Løgsild serveret med en creme af æg, drueagurker, 
 mayonnaise og karry fra Krydderibazar

 
Rejer serveret med dildmayonnaise og citron

Kyllingesalat med bacon

Lun leverpostej med bacon og svampe

Rugbrød og surdejsbrød serveres i brødkurve på bordet

Per gæst 200 kr. 

 
DET STORE FROKOSTBORD  

Serveres på fade ved bordet

Løgsild serveret med en creme af æg, drueagurker,  
mayonnaise og karry fra Krydderibazar

 
Røget laks 

 
Rejer serveret med dildmayonnaise og citron

Kyllingesalat med bacon

Roastbeef med remoulade

Lun leverpostej med bacon og svampe 

Ost med kompot

Rugbrød og surdejsbrød serveres i brødkurve på bordet

Per gæst 300 kr. 

Både vores frokost- og aftenmenu kan serveres som buffet i vores selskabslokaler på førstesal,  
hvis selskabet er mellem 15 og 40 gæster.

 
DRIKKEPAKKE 1

 
To sodavand eller to fadøl -  

stempelkaffe og te

Per gæst 125 kr.

 
DRIKKEPAKKE 2

To sodavand el. to øl el. to glas  
husets vin - stempelkaffe og te

Per gæst 155 kr.

 
DRIKKEPAKKE 3

Husets vin, fadøl og sodavand i  
3 timer - stempelkaffe og te

Per gælst 300 kr.

Ønsker du ekstra tid? Tilkøb af en ekstra
time koster 100 kr. per gæst.

 

Vi hjælper gerne med at sammensætte  
en vinmenu eller opgradere drikkepakkerne med  

andre vine, cocktails m.m.



SELSKABSPAKKER AFTEN 
SERVERES FRA KL.  17

 
FØRSTE SERVERING 

 
Røget laks med krydderurtecreme og citron

Quinoasalat med avocado, tomater, rødløg, græskarkerner 
 og hjertesalat vendt i purløgsolie

ANDEN SERVERING

Confiteret kyllingelår

Oksesteg

Grøn salat med fransk dressing

Kartofler

Skysauce

 
TREDJE SERVERING

Vælg på forhånd én af følgende desserter:

Citrontærte - crème af økologiske citroner i sød  
mørdejsbund toppet med italiensk marengs

 
eller

Æbletrifli - hjemmelavet æblegrød lagt i lag med  
flødeskum og knas

 Per gæst 445 kr.

MENU MED TRE SERVERINGER

FORRETTER 
QUINOASALAT (vegetar) 

Salat med quinoa, avocado, tomater, rødløg, græskarkerner og 
hjertesalat vendt i purløgsolie

eller

LAKSETATAR 
Laksetatar af røget og fersk laks vendt med rødløg, sennep, kapers, 

purløg og citronsaft

eller

CARPACCIO 
Råmarineret oksecarpaccio med Vesterhavsost, fransk dressing 

tilsmagt dijonsennep, forårsløg og friske krydderurter

HOVEDRETTER

SPELTOTTO (vegetar) 
Cremet speltotto med vesterhavsost og brøndkarse

eller

SÆSONENS FISK 
Filet af sæsonens fisk serveret med fennikel, hvidvinssauce og 

dildkartofler

eller

OKSESTEG 
Oksesteg med gulerodspuré, timiansauce og stegte kartofler

DESSERTER

ÆBLETRIFLI 
Hjemmelavet æblegrød lagt i lag med flødeskum og knas

eller

CITRONTÆRTE 
Crème af økologiske citroner i sød mørdejsbund toppet 

 med italiensk marengs

eller

CHOKOLADE 
Fransk chokoladekage af kraftig, belgisk chokolade serveret med 

vaniljeis

Per gæst 385 kr.

3-RETTERS MENU 



 
 Der er også mulighed for at gå på opdagelse i vores  

aktuelle a la carte menu og sammensætte en menu efter egne ønsker.  
For at undgå unødig ventetid anbefaler vi følgende muligheder:

10-15 GÆSTER:
På dagen: Vælg mellem to forskellige forretter, to forskellige hovedretter 
og to forskellige desserter. Oplys fire dage inden selskabet finder sted, 

hvilke retter I ønsker at vælge imellem.

15-20 GÆSTER:
Menuen vælges på forhånd ud fra to forskellige forretter, to forskellige 
hovedretter og to forskellige desserter. Husk at oplyse antallet af hver 

enkelt ret.

20+ GÆSTER:
Menuen bestilles på forhånd. Alle gæster får samme forret,  

hovedret og dessert.

Cap Horn 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.  

SAMMENSÆT DIN EGEN MENU

Ved selskaber, møder og events  
til minimum 10 personer kontaktes:  

+ 45 3330 0740  
(mandag-fredag kl. 09.00-17.00) 

selskaber@caphorn.dk


