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



BRUNCHBUFFET 
- minimum 20 personer

Minicroissanter, pandekager med ahornsirup, frisk frugt, røget laks, røræg med bacon og små pølser, 
charcuteri, sæsonens salat, smoothie med bær, to forskellige oste.
Hertil rugbrød, landbrød og smør, samt appelsin- og æblejuice, stempelkaffe og te.

pris voksne 250 kr. / børn fra 4 år til og med 12 år 125 kr.

BRUNCHTALLERKEN

Økologisk røræg med bacon, brunchpølser, et stykke røget laks, charcuteri, smoothie med bær, croissant, 
hjemmelavet pandekage med ahornsirup, et stykke økologisk ost med årstidens kompot, frisk frugt og hvid 
chokolademousse.
Hertil landbrød og smør, appelsin- og æblejuice, stempelkaffe og te.

pris voksne 200 kr. / børn fra 4 år til og med 12 år 100 kr.

MINDEKOMSAMMENBUFFET

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.

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

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 selskabet finder sted. Og der er mulighed for at vælge et 
vegetarisk alternativ til forret eller hovedret til jeres selskab ud fra den sæson, som selskabet finder sted i.



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.



JANUAR / FEBRUAR / MARTS

forret Torskecarpaccio med blodappelsinvinaigrette tilsmagt med chili, friske krydderurter og  
 blodappelsinfiletter. Landbrød og smør.
forret Anderillettes på ristet brød, med dijonmayonnaise, syltede økologisk rødløg og cornichoner.  
 Landbrød og smør.

hovedret  Svinekæber braiseret i Cap Horns egen økologiske øl, serveres med økologisk gulerodspuré, bagt fennikel  
 og økologiske rødbeder vendt med hvid trøffelolie og kørvel. Hertil små kartofler og braiseringslage. 
hovedret Perlehønebryst med bagte jordskokker, økologisk selleripuré og puy linser vendt med økologisk hvidløg,  
 peberbacon og timian.  Hertil trøffelsauce og små kartofler.

dessert Lun æbletærte med økologisk vaniljeis og æblesirup. 
dessert Citronfromage med italiensk marengs, tuille og frisk mynte.

APRIL / MAJ / JUNI

forret Stenbiderrogn med økologisk crème fraîche, økologiske rødløg og rugbrødscrunch. Landbrød og smør.
forret Råmarineret oksecarpaccio med forårsløg, friske krydderurter, økologisk pecorino-ost og  
 fransk dressing af økologisk crème fraîche og dijonsennep. Landbrød og smør. 

hovedret Rosastegt lammeculotte med grønne asparges, økologisk rødbede-rabarberkompot og økologisk gulerodspuré.  
 Hertil estragonglace og små kartofler. 
hovedret  Kulmulefilet bagt med krydderurtecrumble serveres med lun salat af stegt økologisk blomkål og forårsløg.  
 Hertil beurre blanc og små kartofler.

dessert Moccamousse af økologisk fair trade-kaffe og hvid chokolade, anrettet mellem bisquitbunde med havtornecoulis. 
dessert Bagt fersken serveres afkølet med tuille, mynte og yoghurtis.

SÆSO NOVERSIGT



JANUAR / FEBRUAR / MARTS

forret  Jordskokkesuppe med hvid trøffelolie og æbletern. Landbrød og smør.
hovedret  Lasagne med økologiske rodfrugter.

APRIL / MAJ / JUNI

forret Dampede asparges med dildmayonnaise og friske krydderurter. Landbrød og smør.
hovedret  Frisk fettuccine med hjemmelavet pesto og peccorino-ost.

VEG ETA RISK  A LTERN ATIV 



TILK Ø B T IL  SELSK A BSPA K K ER

NATMAD 1 

Et udvalg af charcuteri og oste.

100 kr. per person

NATMAD 2 

To slags sandwich.
100 kr. per person



KO NTA K T

CAP HORN

Nyhavn 21
1051 København K
Telefon 33 12 85 04 
Email reservation@caphorn.dk


