SKAGEN RESTAURANT &
BRASSERIE
Selskabsmenu
Minimum 10 personer

Velkommen til Skagen Hotel
INFO OM BESTILLING OG KORT OM HOTELLET

Skagen Hotel er med sin centrale
beliggenhed, et perfekt sted til ethvert
arrangement. Vi tilbyder alt i udstyr og
tilbehør samt den bedste service.
Skagen Hotel har nye og flotte lokaler, som
er inspireret og indrettet efter skagens
natur og omgivelser. Vi har stor erfaring
med alt fra konferencer og møder til
bryllupper og konfirmationer mm.
Se muligheder for menuer i dette hæfte og
bestil direkte ved os:
Tlf: (+45) 9845 0166
Email: info@skagen-hotel.com

Forretter
TAPAS TALLERKEN

Roulade af fisk med marinerede salater
Hvidløgsbagte Jomfruhummerhaler
Pestomarinerede rejer
Fersk samt bagt laks
Diverse tilhørende tapenader

128,00 kr.

LUFTTØRRET SKAGEN SKINKE

Serveret med marinerede salater, dertil tapenade af soltørrede tomater

118,00 kr.

CARPACCIO AF RØGET KRONDYR

Serveret med friske salater, fileter af tomat, samt frisk mozzarella, marineret i pesto

118,00 kr.

KRYDRET LAKSEMOUSSE

Serveret med lakserogn, samt friske salater på en dadel/tomatkompot

88,00 kr.

KRYDDERGRAVAD LAKS

Serveret med med chiliolie, syltede rødløg, samt friske, marinerede og sprøde salater

98,00 kr.

BRESAOLA AF OKSEYDERLÅR

Toppet med pestomarinerede salater, samt semi-tørrede tomater, serveret på en bund af
balsamico glace

118,00 kr.

Mellemretter

PANKOPANERET HAVTORNSORBET
Serveret med myntesirup, samt sprødt

58,00 kr.

CHAMPAGNE GRANITÉ

Serveret med salat af citronmelisse

48.00 kr.

KRYDRET TUNMOUSSE

Serveret på smørristet brød toppet med friske salater

68,00 kr.

SKAGENSKINKE

Serveret med pestomarinerede salater, samt balsamico glace

88,00 kr.

Hovedretter

HELSTEGT OKSEFILET

Serveret med pommes Anna, ristede svampe, samt et udvalg af sæsonens grønt, dertil
hjemmelavet bearnaisesauce

198,00 kr.

TIMIAN OG HVIDLØGSMARINERET KALVEMØRBRAD

Serveret med pommes fondant, udvalg af honningbagte grøntsager, dertil madagascarsauce

228,00 kr.

HAVNENS FRISKE FISK

Serveret på en bund af rodfrugt-puré, spinat, samt en krydderhollandaise, toppet med
smørdampede grøntsager, dertil persillevendte kartofler

228,00 kr.

ROULADE AF PERLEHØNE SVØBT I SERANOSKINKE

Serveret med rodfrugt/kartoffelkompot, samt sauté af årstidens grønt, dertil sauce chasseur

188,00 kr.

BRAISERET KALVESTEG

Serveret med surt og sødt, waldorfsalat, samt smørdampet grønt, dertil brunede samt hvide
kartofler og vildtsauce apart

198,00 kr.

Desserter

BAGTE BLOMMER

Serveret med anis og muscovadosukker, dertil hjemmelavet is rørt med Pernod

88,00 kr.

CHOKOLADEFONDANT

Serveret med hjemmelavet vaniljeis, samt marinerede skovbær

98,00 kr.

PÆRE BELLE HELENE ANNO 2021

Pocheret pære serveret med hjemmelavet is samt chokoladesauce

98,00 kr.

CREME BRULÉE

Serveret med brændt sukker, figner og vaniljefløde

88,00 kr.

SKAGEN HOTELS DESSERTTALLERKEN

Et udvalg af hjemmelavet is, kage, marinerede bær, samt sprødt og nødder

98,00 kr.

Natmad

UDVALG AF CHARCUTERIE,
SAMT RØGVARER FRA HAVNEN

Serveret med diverse salater, tapenader, smør, dertil hjemmebagt brød

148,00 kr.

GULLASCHSUPPE

Serveret med hjemmebagt brød samt letpisket fløde

68,00 kr.

KARTOFFEL/PORRE SUPPE

Serveret med sprødstegt bacon samt fint hakket purløg

68,00 kr.

MULLIGATAWNY SUPPE

Indisk karrysuppe med ris og kylling samt friskbagt brød

78,00 kr.

tapas buffet 1
RØGET TUN

Med estragonmayonnaise samt citrusmarinerede salater

KOLDRØGET LAKS

Med pestomarinerede skaldyr samt friske salater

FISKETERRINE I NORI TANG

Serveret med med krydret mayonnaise samt frisk krydderurtesalat

HVIDVINSDAMPET BLÅMUSLINGER

Serveret med reduktion af fond toppet med frisk kørvelsalat

HAVNENS FRISKE FISK

Bagt i pergament med friske rodfrugter samt krydderurter

HVIDLØGSBAGTE JOMFRUHUMMERE
Serveret med safranaioli samt hummerbisque

CHOKOLADEBROWNIE

Med ganache, friskpisket fløde samt chokoladegitter

TRIFLI

Tilpasset sæsonen pyntet med friskpisket fløde samt friske bær

VESTERHAVSOST

Med syltede grønne tomater samt hjemmelavet knækbrød

SERVERES MED UDVALG AF DRESSING, PESTO, TAPENADER,
2 SLAGS FRISKBAGT BRØD SAMT DIVERSE RØRTE SMØR
298,00 KR.

tapas buffet 2
SKAGENSKINKE

Med krydret tomatpesto samt marinerede salater

BRESAOLA

Med oliventapenade

KOLDRØGET LAKS
Med marinerede skaldyr

HELSTEGT KRONDYRFILET

Serveret med ristede svampe samt chips af rodfrugter

KRYDDERFARSERET PERLEHØNE

med sauté af friske grøntsager samt sauce chasseur

HAVNENS FRISKE FISK

Bagt "en cocotte". Serveret med krydret hollandaise, pommes fondant og pommes rissolées

PANNA COTTA
Med syltede skovbær

HUSETS DAIM IS

Med friskpisket fløde samt nøddesegl

UDVALG AF OSTE
Med kiks samt knækbrød

SERVERES MED UDVALG AF DRESSING, PESTO, TAPENADER,
2 SLAGS FRISKBAGT BRØD SAMT DIVERSE RØRTE SMØR
348,00 KR.

tapas menu
couvertservering
FORRET

Sortfodsskinke med oliventapenade
Sorthummer salat med citrongarniture
Ristede kammuslinger med krydret tomatkompot
Roulade af pighvar med safranaioli samt lakserogn

MELLEMRET

Pankopaneret havtornsorbet serveret med myntesirup samt sprødt

HOVEDRET

Timian- og hvidløgsstegt kalvemørbrad, serveret med pommes Anna
Rodfrugtpuré samt sauté af årstidens grøntsager dertil trøffelsauce

DESSERT

Skagen Hotels Desserttallerken
398,00 kr.

juletapas buffet
LUFTTØRRET SKINKE
Med syltede grønne tomater

KRYDDERGRAVAD LAKS

Med chiliolie samt marinerede salater

KOLDRØGET TORSK

Med krydderdressing samt lakserogn

MARINEREDE SKALDDYR

Med citrondressing samt friske salater og 2 slags brød

ROSASTEGT ANDEBRYST

Med sauté af skovens svampe dertil orangesauce

HELSTEGT KALVEFILET

Serveret med honningbagte rodfrugter dertil sauce bordelaise

URTEBAGT TORSK

Med smørdampede grøntsager dertil husets hummerbisque

TIMIANBAGTE KARTOFLER & POMMES ANNA
ÆBLETRIFLI

Med friskpisket fløde

RIS À L'AMANDE

Med hjemmelavet kirsebærsauce

UDVALG AF OSTE
Med kiks og knækbrød
Pris 348,00 kr.
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