
TORVALD KØHLSVEJ  25  ·  8300 ODDER ·  INFO@OPHOTEL .DK ·  8654 4744 ·  OPHOTEL .DK 

· Urtecreme suppe med grillede tigerrejer

·  Carpaccio af dyrefilet med æblesalat  
og syltede rødløg

· Røget laks med asparges vinaigrette og kapers 

· Skindstegt havkat med beurre blanc

· Dampet hellefisk med safransmør og urtesalat

·  Hjemmelavet vaniljeparfait med frisk frugt og  
nøddefudge

· Hjemmelavet islagkage med lun chokoladesauce

· Lun pæretærte med kanelis og flødeskum

·  Blødende chokoladekage med hindbærsorbet  
og marinerede bær

·  Rosastegt kalvefilet og timiansky

·  Kalvesteg stegt som vildt med waldorfsalat, surt,  
sødt og vildtsauce

·  Urtebagt unghane med kantarelcreme 

·  Grillet svinemørbrad med citruscreme

 Alle hovedretter serveres med sæsonens 
friske grøntsager og kartoffel

·  ”Byg selv” hotdogs (3 stk. pr. mand)

· Aspargessuppe med kødboller

· Indisk karrysuppe med hønsekød og ris

·   Løgsuppe tilsmagt med cognac, hertil ristede  
ostecroutons

Forretter

Desserter

Hovedretter

Natmad

FORRET, HOVEDRET, DESSERT
Pris pr. kuvert ............................................445,-

NATMAD
Pris pr. kuvert ................................................95,-
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· Jordskokkebisque med grillet kammusling

· Kold, dampet rødtunge med sprød panchetta,  
safranpuré og brøndkarseskum

·  Røget andebryst med mild peberrodspuré  
og sprøde nødder

·   Tapas tallerken

·  Stor desserttallerken med forskellige  
hjemmelavede specialiteter 

·   Nougatmousse på nøddebund med jordbærcoulis  
og limesorbet

·   Ostetallerken med 5 slags ost, druer og oliven

· Timianstegt kalvemedaljon med østershattecreme

·  Langtidsstegt oksemørbrad med portvinsglace 

·   Duet af dansk kalvemørbrad og oksefilet  
med rødvinssauce

· Grillet andebryst med morkelglace

 Alle hovedretter serveres med sæsonens 
friske grøntsager og kartoffel

·  Pølsebord med 5 slags pølser og varm leverpostej med 
champignon og bacon samt brød, smør, fedt

·   Biksemad med rødbeder og bearnaisesauce

·   Parmaskinke med lun grøntsagstærte

Forretter

Desserter

Hovedretter

Natmad

FORRET, HOVEDRET, DESSERT
Pris pr. kuvert ............................................470,-

NATMAD
Pris pr. kuvert ............................................105,-
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Park Surprise .......................................................... 45,- 
Park Surprise serveret med en lille snack ................. 50,- 
Kirr (hvidvin med Creme de Cassis) ........................ 70,-
Kirr Royal (mousserende vin m. Creme de Cassis) ... 80,-
Martini Metz (Martini Blanch med Faxe Kondi) ....... 75,-
Crement de Bourgogne, Brut Prestige .................... 75,-
Nitus Cava Semi Secco ........................................... 75,-

Alm. kaffe/te .......................................................... 30,-
Irish Coffee  ........................................................... 80,-
Cognac/likør pr. 2 cl. .............................................. 45,-
(cognac, Cointraeu, Drambuie, Grand Marnier & Bailey) 
Vores sortiment byder også på en række eksklusive avec: 
cognac, whiskey, rom og tequila, spørg efter kortet

Hjemmelavet kransekage ....................................... 32,-
Hjemmebagte småkager ........................................ 32,-
Fyldte chokolader  .................................................. 32,-

Sodavand ............................................................... 35,-
Øl .......................................................................... 40,-
Husets vine .......................................................... 275,-

Alm. bar med øl, vand og husets vine .................. 175,-
 Alm. bar med øl, vand, husets vine  
og udvalg af cider ................................................ 180,-
Alm. bar øl, vand, husets vine, cider og spiritus .... 300,-

Fri bar er gældende fra desserten er færdig til 7-timers  
arrangementet er slut. Herefter afregnes efter forbrug.

Lille snack med 2 slags mandler og grissini ............. 35,-

Skyllere serveres for at rense smagsløgene inden næste ret.  
Kan både serveres mellem forret og hovedret eller 
mellem hovedret og dessert.

Grøn the med hyldeblomst .................................... 29,-
Citrusgranité .......................................................... 29,-
Anisgranité ............................................................ 29,-
Rødvinsgranité ....................................................... 29,-

Velkomst Kaffe / The

Tilbehør til kaffen

Drikkevarer efter forbrug

Fri bar efter middagen

Snacks

Skyllere

EKSTRA TIL FESTEN



· Stegte tigerrejer i tomat med salsa

·  Marineret kylling med lime dip

· Grillet chorizopølser med krydderdip 

· Gratineret svampe med pesto

· Indbagte kartofler med safran dip

· Serranoskinke med oliventapenade

· Manchego med pærechutney

· Crostini rosmarincreme

Serveres med 3 slags friskbagt brød

Pris pr. kuvert ....................295,-

Tapas

FORRET

· 3 slags kolde fisk og skaldyr

BUFFET

· Røget dyrekølle med pesto

· Helstegt laksefilet med spinatcreme

· Rosastegt kalveculotte

· Timianstegt dansk svinefilet

· 2 slags kartofler, sauce,  
varm garniture og 3 salater 
inspireret af årstiden

· Brødbuffet og smør

· 3 slags danske oste med kiks og sylt

· Cremet chokoladekage med 
brændte mandler

· Frisk frugt

Pris pr. kuvert ....................445,-

Traditionel

FORRET

· Italienskinspireret fisketallerken

BUFFET

· Oksecarpaccio med parmesanflager

· Salimi ventricina med basilikum  
og mozzarella

· Parmaskinke med grillet peberfrugt

· Pasta pesto og diverse salater

· Kalvefilet bagt i panchetta med aioli 

· Fyldt oksefilet med løg, oliven og 
soltørrede tomater

· Kylling “Romanese” i tomatcreme

· Udvalg af brød, grissini, tapas mv.

· Italiensk islagskage og frugtanretning

 

Pris pr. kuvert ....................495,-

Italiensk
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BRUNCH

· Røræg og bacon

· Blødkogt æg

· Brunch-pølser

· Røget laks med dildcreme

· Yoghurt med nødder og honning

· Lun leverpostej med svampe og bacon

· Hjemmelavede marmelader

· Rullepølse med løg

· Hjemmerørt hasselnøddecreme

· Wienerbrød

· Små pandekager med ahornsirup

· Agurk, gulerødder, peberfrugt, tomater

· Ostebræt

· Frisk frugt

· Forskellige slags brød

· Kaffe/te og 2 slags juice

Lækker brunchbuffet med stort udvalg

Bestilling minimum 20 personer  
Serveres i tidsrummet kl. 09.00 og 14.00  
Ekstra time kr. 1.250,-

BRUNCHBUFFET
Pris pr. kuvert ............................................255,-


