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Brunch 
 

Friskbagte rundstykker & rugbrød 
Lune croissants 

2 slags marmelade 
Skinke & rullepølse 

Brie & skæreost 
Yougurt, frugtsalat & müsli 

Røræg & ristede brunchpølser 
Kaffe, the & juice 

 
Pr. Couvert kr. 168,- 

(Ønskes røget laks m. urtecreme + kr. 20,- pr. couvert) 
 

Dansk Frokostbuffet 
 

Kryddersild & karrysild m. rødløg & kapers 
Æg & rejer m. purløg & mayonnaise 

Sprød fiskefilet m. remoulade & citron 
Hønsesalat m. tomat & purløg 
Glaseret skinke m. grønlangkål 

Lun leverpostej m. svampe & surt 
Brie & emmenthaler m. druer & peberfrugt 

 
Serveres med hjemmebagt lyst & mørkt brød 

 
Pr. Couvert kr. 198,- 

 
Dansk “Tapas” Buffet 

 
Skagenskinke fra slagter Munch med rygeostcreme & radiser 

Nye røgede kartofler med syltet makrel & urtecreme 
Grønne asparges med capers & parmesan 

Små tomater & mangétout ærter vendt med æblevinaigrette, rødløg og ærteskud 
Kyllingevinger fra Rokkedahl glaseret med honning fra AGC & knust sort peber 

Udvalg af danske oste med hybenmarmelade og bornholmske rugkiks 
Kærnemælksfromage med bærkompot 

 
Serveres med hjemmebagt brød 

 
Pr. Couvert kr. 248,- 
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Fransk/Italiensk Buffet 
 

Rillette af hjemmerøget laks med krydderurter & capers 
Udvalg af charcuteri med panzanella & parmesan 

Melonsalat med friskost, ærteskud & balsamicoglace 
Fine kartofler vendt med fransk dressing & springonion 

Kylling braiseret med citron, timian & hvidløg 
Helstegt kalvefilet med esdragoncreme  

Chokolademousse med grand-manier creme & ristede mandler 
 

Serveres med hjemmebagt brød 
 

Pr. Couvert kr. 298,- 
(Ønskes 3 slags oste m. oliven + kr. 25,- pr. couvert) 

 
 

3 retters menu 
 
 

Røget laks & laksetatar serveret med caperscreme & salat af fine urter 
 

Parmaskinke serveret med auberginekompot, syltede tomater & basilikum 
 

***** 
 

Boeuf af Ribeye (250 g) serveret med fyldt tomat, pebersauce & pommes frites 
 

Farseret rødtunge indbagt i butterdej serveret med spinat & safran urter 
 

***** 
 

AGC’s æble-rabarber trifili med letsyrnet vanillecreme & ristede mandler 
 

Fransk chokoladekage serveret med orangekompot, vanilleis & mynthe 
 
 

3 retter pr. Couvert kr. 325,- 
 
 


