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



BRUNCHBUFFET 
- minimum 20 personer

Minicroissanter, fransk toast med frugt eller bærkompot, gravad laks, røræg med bacon, chipolatapølse, 
lufttørret fransk skinke, frisk frugt, blandet salat, to franske oste.
Hertil rugbrød, landbrød og smør, samt smoothie, appelsin- og æblejuice, stempelkaffe og te.

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

MINDEKOMSAMMENBUFFET

Sandwich med gravad laks, sennepssauce og sprød salat. Sandwich med lufttørret fransk skinke,  
pesto og sprød salat. 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



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 / 1 avec à 2 cl.

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 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.



JANUAR / FEBRUAR / MARTS

Forret Letsaltet brandade af torsk med persillecoulis, rogn, landbrød og smør.
Forret Andeleverparfait med syltede bær, sprød salat og brødchips. 
Forret Løgsuppe med en skive ostegratineret brød.

Hovedret Coq au Riesling med svampe, skalotteløg, ventrèche bacon i en let cremet sauce. 
Hovedret Rødvinsbraiserede oksekæber med rodfrugter og knuste kartofler, gruyère-ost og purløg.
Hovedret Grillet entrecôte med sauce béarnaise og pommes frites.

dessert Lun æbletærte med vaniljeis og en sprød florentiner.
dessert Crème brulée.
dessert Ostetallerken med årstidens kompot.

APRIL / MAJ / JUNI

Forret Foie gras med bitre salater, kompot og grillet brød.
Forret Forårsgrøn suppe med fine, små ærter og et stykke stegt mobier-ost. 
Forret Kogte hvide asparges à la française, peberbacon, ærtepure, oliven, tomat, krydderurter  
 og sauce hollandaise med brunet smør.

Hovedret Rosastegt lammeculotte med asparges, gulerødder, kartofler og løg i frikassé smagt til med ramsløg. 
Hovedret Stegt filet af havkat med pistou, forårsurter og mild Dijon-beurre blanc samt nye kartofler.
Hovedret Grillet entrecôte med sauce béarnaise og pommes frites.

dessert Hvid chokoladeparfait med jordbær og marengs.
dessert Rabarber bagt med mazarin serveres med vaniljeis og karamelliserede hasselnødder.
dessert Ostetallerken med årstidens kompot.

SÆSO NOVERSIGT



JANUAR / FEBRUAR / MARTS

Forret Bønnesuppe med hvid trøffelolie, æble og persille, landbrød og smør.
Hovedret Sellerilasagne med brunet smør, rodfrugter og oliven. 

APRIL / MAJ / JUNI

Forret Dampede asparges med klassisk vinaigrette, friske krydderurter, landbrød og smør.
Hovedret Frisk fettuccine med pistou, dadeltomater og reven comté-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 

Miniquiche af butterdej.
100 kr. per person



KO NTA K T

BØF & OST
Gråbrødretorv 11
1154 København K
Telefon 33 11 99 11 
Email reservation@boef-ost.dk


