
 
VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JERES SELSKAB 

VELKOMMEN I BØF & OST



Hele dagen  - over 10 personer

DRIKKEVAREBUFFET

Sodavand   40 kr. per flaske
Økologisk juice   40 kr. per flaske
Vand med og uden brus 50 cl   40 kr. per flaske
Husets hvidvin eller rødvin   300 kr. per flaske
Montvillers Champagne Brut   385 kr. per flaske

SELSK ABSMENUER

 
FROKOSTMENU - BØF

Grillet frokostbøf af entrecôte med sæsonens garniture, sauce béarnaise og pommes frites.

Tarte tatin med vaniljeis eller ostetallerken med 2 franske oste, kompot og knækbrød.

 
Kaffe

Per gæst 250 kr.

 
DEN POPULÆRE

 
3-retters menu 

Husets vin, fadøl og 
 sodavand i 3 timer  

Kaffe og te

Per gæst 625 kr. 

 

DEN ENKLE
 

2-retters menu  

Husets vin, fadøl og  
sodavand i 3 timer  

Kaffe og te 

Per gæst 550 kr.

 
DEN KLASSISKE

 
Aperitif:  

 1 glas champagne      

3-retters menu

Husets vin, fadøl og  
sodavand i 3 timer

Kaffe og te

1 avec à 2 cl

Per gæst 725 kr.



JANUAR | FEBRUAR
Forret
Husets tartar serveret med bitre salater og pommes allumettes.
EllEr 
Suppe lavet med Puy-linser, krydrede, franske pølser og lardo. 
EllEr 
Løgsuppe med en skive comté-gratineret brød.

Hovedret 
Coq au vin med svampe, skalotteløg, ventrèchebacon i en let sauce med ristede kartofler.
EllEr 
Rødvinsbraiserede oksekæber med rodfrugter og knuste kartofler, Gruyère-ost og purløg. 
EllEr 
Grillet ribeye med sæsonens grønt, sauce béarnaise og pommes frites.

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

MARTS | APRIL | MAJ
Forret 
Fransk landskinke med friteret comté og spæde salater. 
EllEr 
Ærtesuppe med fine, små ærter og et stykke stegt morbier-ost. 
EllEr 
Klassisk fransk tærte fra Provence lavet med solmodne tomater, peberfrugt og ansjoser.
 
Hovedret 
Rosastegt lammeculotte med asparges, gulerødder, kartofler og løg i frikassé smagt til med ramsløg. 
EllEr 
Stegt filet af kulmule med forårsurter, mild Dijon-beurre blanc og nye kartofler.
EllEr 
Grillet ribeye med sæsonens grønt, sauce béarnaise og pommes frites.

Dessert 
Hvid chokoladeparfait karamelliserede valnødder og sirup. 
EllEr 
Mazarinkage med citron, karamelliserede hasselnødder og vaniljeis. 
EllEr 
Ostetallerken med årstidens kompot.

Sammensæt en menu ud fra sæson



JUNI | JULI |  AUGUST
Forret 
Grønne asparges, peberbacon, tomat, krydderurter og hollandaise sauce med brunet smør. 
EllEr 
Laksetatar med saltet agurk, sprøde salater, estragoncreme, ristet landbrød og smør. 
EllEr 
Sommerens svampe i en let creme anrettet på et stykke ristet landbrød.

Hovedret   
Letrøget perlehønebryst, grillet spidskål, kirsebærkompot, kantarelsauce, knuste kartofler med   
skalotteløg og krydderurter. 
EllEr 
Pot au feu med hvid fisk og jomfruhummer med små nye løg, gulerødder, ærter, basilikum og nye kartofler.
EllEr 
Grillet ribeye med sæsonens grønt, sauce béarnaise og pommes frites.

Dessert   
Bærtærte med hvid chokoladecreme.
EllEr 
Sorbet af bær eller frugt, coulis, sprødt og en kompot af mørke bær.
EllEr 
Ostetallerken med årstidens kompot.

SEPTEMBER | OKTOBER | 14. NOVEMBER
Forret 
Anderillette med krydderurter, toast, svampe og relish. 
EllEr 
Moules marinières af de fineste blåmuslinger dampet i hvidvin med hvidløg og grillet brød. 
EllEr 
Varmrøget laks med hollandaisesauce og sprød skorzonerrod. 
 
Hovedret  
Andebryst med ragout af kartofler, løg og grønkål, honningglaserede tranebær og andesauce. 
EllEr 
Torskefilet med trøffelsauce, sauté af kål og æbler, sprød ventrèche-bacon og små, ristede kartofler. 
EllEr 
Grillet ribeye med sæsonens grønt, sauce béarnaise og pommes frites.

Dessert  
Chokolademoussekage med chili-rødvinskogte, tørrede abrikoser. 
EllEr 
Æble-frangipane med nødder i karamelsauce.

EllEr 
Ostetallerken med årstidens kompot.



15.  NOVEMBER | DECEMBER
Forret 
Quenelles af hummer og torsk serveret med hummersauce, artiskok, æble, landbrød og smør. 
EllEr 
Limemarineret torsk med lardo, ristede kastanjer og krydderurter. 
EllEr 
Consomme Celestine af hønsekød med friske trøfler serveret med crépe med hønsesouffle,   
gulerødder og friske urter. 
 
Hovedret  
Confit de Canard, græskarpuré, honningglaserede tranebær, ristede kastanjer, andesauce og små ristede kartofler. 
EllEr 
Letrøget perlehønebryst, grønkål, kirsebærkompot, svampesauce, knuste kartofler med Gruyére-ost,    
skalotteløg og krydderurter. 
EllEr 
Grillet ribeye med sauce béarnaise og pommes frites. 
 
dessert  
Fransk chokoladekage med vaniljeis. 
EllEr 
Ris à l’amande med lun kirsebærsauce. 
EllEr 
Ostetallerken med årstidens kompot.



APERITIF OG AVEC

1 glas champagne og 2 cl avec til selskabsmenu.

Per gæst 100 kr.

SNACKS TIL VELKOMSTDRINK 

Per portion 40 kr. 

KANAPÉER 
For eksempel rimmet laks, stenbiderrogn eller carpaccio 
35 kr. per stk. til minimum 10 gæster

TILKØB AF OSTETALLERKEN

Tre slags særligt udvalgte oste.

Per gæst 60 kr. 

NATMAD

Et udvalg af charcuteri og oste.

Per gæst 100 kr.

BLOMSTER 

Blomster i sæsonens farver. 
Fra 300 kr.

Tilkøb



Alle menuerne er gældende for selskaber på minimum 10 personer og op til 25 personer til og med 
31. december 2019. 

Vi tager forbehold for ændringer i menuerne og justeringer af priser i forhold til udbuddet af råvarer og 
leverandørpriser. 

Menuerne skal være ens for hele selskabet og bestilles på forhånd. Det vil sige, at alle gæster får 
samme forret, hovedret og dessert. Dette gælder naturligvis ikke vegetarer eller deltagere med allergier 
eller særlige præferencer. 

Den endelige menu samt en navneliste på deltagere med allergier og særlige spisevaner  skal være os i 
hænde senest 5 dage før arrangementet afholdes. 

Vi skal kende det endelige antal gæster senest 5 hverdage før arrangementet. Det er dette antal gæster, 
der faktureres ud fra. 

Vi placerer altid selskaber samlet. Det kan blive nødvendigt at benytte flere borde ved større selskaber. 
Vi kan ikke love en specifik placering i restauranten, men vi vil altid gøre vores bedste for at imøde-
komme jeres ønsker. 

Selskabsreservationer registreres sammen med et kreditkortnummer. 

Ved ”no show” eller annullering mindre end 48 timer før selskabets start fakturerer vi 50 % af arrange-
mentets totale pris. 

Regningen betales samlet af én person på dagen – vi tager imod langt de fleste kreditkort. Vi gør op-
mærksom på, at der på nogle typer kreditkort pålægges et gebyr fra kreditkortselskabet.

DET MED SMÅT
(Selskabsbookinger fra 10-25 personer) 

Bøf & Ost 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.  

BOOKING MANAGER 
PERNILLE KRÜGER 

+ 45 93390349  
SELSKABER@BOEF-OST.DK


