
S E L S K A B S K O R T

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til vores personale
Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsstigninger

Forretter
Urtecreme suppe med grillet kammusling
Carpaccio af dyrefilet med æblesalat og syltede rødløg
Røget laks med asparges vinaigrette og kapers 
Ungehane soufflé med serrano og timian relish
Hvid fisk med safransmør og urtesalat
Kold, dampet rødtunge med sprød panchetta, safranpuré og brøndkarseskum 
Røget andebryst med mild peberrodspuré og sprøde nødder 
Tapas tallerken (tillæg 15,-) 

Hovedretter
Rosastegt kalvefilet og timiansky
Kalvesteg stegt som vildt med waldorfsalat, surt, sødt, chips og vildtsauce
Urtebagt unghane med kantarelcreme 
Grillet svinemørbrad med citruscreme
Timianstegt kalvemedaljon med østershattecreme (tillæg 50,-) 
Langtidsstegt oksemørbrad med portvinsglace (tillæg 50,-)
Duet af kalvemørbrad og oksefilet med rødvinssauce (tillæg 75,-)
Quinoa bøf med cremet spelt og friske grøntsager (vegetar/veganer)

       

        Alle hovedretter serveres med sæsonens friske grøntsager og kartofler 

MONTRA ODDER PARKHOTEL
Torvald Køhlsvej 25 · 8300 Odder · info@ophotel.dk · Tel.: +45 8654 4744

Forret & hovedret

Forret, hovedret og dessert - pris pr. kuvert 445,- + evt. tillæg
Natmad - pris pr. kuvert 95,- + evt. tillæg
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S E L S K A B S K O R T

Desserter
Vaniljeparfait med frisk frugt og nøddefudge
Hjemmelavet islagkage med lun chokoladesauce
Lun pæretærte med kanelis og flødeskum
Blødende chokoladekage med hindbærsorbet og marinerede bær
Stor desserttallerken med forskellige specialiteter (tillæg 15,-)
Nougatmousse på nøddebund med jordbærcoulis og limesorbet 
Ostetallerken med 5 slags ost, druer og oliven  (tillæg 10,-)
Brownie med vaniljeis og marinerede bær (sukkerfri)

Natmad
”Byg selv” hotdogs 
Aspargessuppe med kødboller
Løgsuppe tilsmagt med cognac, hertil ristede ostecroutons
Biksemad med rødbeder og bearnaisesauce  (tillæg 10,-)
Pølsebord med 5 slags pølser og varm leverpostej med champignon og bacon samt brød, 

         smør og fedt  (tillæg 25,-)
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Dessert  & natmad

Forret, hovedret og dessert - pris pr. kuvert 445,- + evt. tillæg
Natmad - pris pr. kuvert 95,- + evt. tillæg

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til vores personale
Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsstigninger
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E K S T R A  T I L  F E S T E N

Velkomst
Park Surprise
Park Surprise serveret med en lille snack 
Kirr (hvidvin med Creme de Cassis)
Kirr Royal (mousserende vin med 
Creme de Cassis) 
Martini Metz (Martini Blanch med
Faxe Kondi) 
Crement de Bourgogne, Brut Prestige
Nitus Cava Semi Secco

Kr. 55,-
Kr. 75,-
Kr. 75,-

Kr. 85,-

Kr. 80,-
Kr. 80,-
Kr. 80,-

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

Kr. 30,-
Kr. 80,-

Kr. 65,-

Tilbehør til kaffen
Hjemmelavet kransekage
Hjemmebagte småkager
Chokolader

Serveringstillæg for eget medbragt sødt

Kr. 35,-
Kr. 35,-
Kr. 35,-

Kr. 15,-

Drikkevarer efter forbrug
Sodavand
Øl
Husets vine

Kr. 35,-
Kr. 45,-
Kr. 325,-

Fri bar efter middag
Alm. bar med øl, vand og husets vine
Alm. bar med øl, vand, husets vine og
udvalg af cider
Alm. bar med øl, vand, husets vine,
cider og spiritus

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

Kr. 215,-

Kr. 230,-

Kr. 340,-

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

Skyllere
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
Citrusgranité
Anisgranité
Rødvinsgranité

Kr. 30,-
Kr. 30,-
Kr. 30,-
Kr. 30,-
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- der fuldender den perfekte dag

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til vores personale
Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsstigninger

mailto:info@ophotel.dk
tel:+4586544744


L Æ K R E  B U F F E T E R
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Bestilling min. 20 personer

Tapas
Stegte tigerrejer i tomat med salsa 
Marineret kylling med lime dip
Grillet chorizopølser med
krydderdip 
Gratinerede 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
Kr. 325,-

Traditionel

3 slags kolde fisk og skaldyr

Røget dyrekølle med pesto
Helstegt laksefilet med
spinatcreme
Rosastegt kalveculotte
Timianstegt dansk svinefilet
2 slags kartofler, sauce, varm
garniture
3 salater inspireret af årstiden
Brødbuffet og smør
3 slags danske oste med kiks og sylt
Cremet chokoladekage med
brændte mandler
Frisk frugt

Forret

Buffet

Pris pr. kuvert
Kr. 445,-

Italiensk

Italiensk inspireret fisketallerken

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

Forret

Buffet

Pris pr. kuvert
Kr. 495,-

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til vores personale
Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsstigninger
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Brunchbuffet
Æggekage med sprødstegt bacon og brunch pølser

Yoghurt med hjemmelavet müsli
Røget laks med urtedressing

Pålægsbord med 2 slags pålæg og tilhørende garniture
Saltbagte kartofler og piment creme

Lun leverpostej med svampe og bacon 
Quiche med årstidens grønt
Hjemmelavede marmelader 

Hjemmerørt hasselnøddecreme 
Mini wienerbrød 

Grøntsagsstave med humus
Udvalg af oste med behørig garniture

Frisk frugt 
Forskellige slags brød

Kaffe/te og 2 slags juice 
 

Pris pr. kuvert

Kr. 395,-

B R U N C H
Lækker brunchbuffet med stort udvalg
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Varighed for brunchbuffet: 3 timer
Brunchbuffeten serveres i tidsrummet kl. 09.00 - 14.00
Bestilling på minimum 20 personer påkrævet. 
Forlæng brunchen for kr. 1.250,- pr. påbegyndt time, 
ekskl. mad og drikke.

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til vores personale
Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsstigninger
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S P Æ N D E N D E  F E S T

Velkomst
Vælg mellem Park Surprise eller Nitus Cava Semi Secco

Menu
3 valgfri retter fra selskabsmenukort 

Vine
Husets vine ad libitum under middagen

Natmad
Valgfri fra natmadskort 
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7 timers arrangement

Selskabskort - pris pr. kuvert 1.050,- + evt. tillæg
 

Kaffe/Te
På buffet. Hertil småkager, kransekage eller chokolade
Til kaffen kan vi tilbyde avec, som afregnes efter forbrug 

Fri bar
På buffet efter middagen med øl, sodavand og husets vine

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til vores personale
Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsstigninger
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Velkomst
Cremant de Bourgogne, hertil 2 slags mandler, grissini og dip

 

Menu
3 valgfrie retter og valgfri natmad 

fra selskabsmenukort 
 

Vine
Husets vine ad libitum under middagen

 

Kaffe/Te
Vælg kransekage, småkager eller chokolade

Til kaffen kan vi tilbyde avec, som afregnes efter forbrug
 

Fri bar
Anrettes på buffetbordet efter middagen med øl, sodavand og husets vine

 

R O M A N T I S K  B R Y L L U P
- og fest til den lyse morgen

Pris pr. kuvert 1.295,-
Prisen er inkl. servering til egen medbragt bryllupskage

Gratis brudesuite
Vi elsker at gøre lidt mere end forventet for vores gæster. Derfor
stiller vi en luksussuite med spabad inklusive morgenbuffet til
rådighed for brudeparret på selve bryllupsnatten, uden beregning.
Jeres gæster kan leje værelser til fordelagtige priser.
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Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til vores personale
Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsstigninger
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M I N D E H Ø J T I D E L I G H E D
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- i eksklusive og elegante rammer

Vores anbefalinger til menuen i eget lokale

Ekstra tilkøb

Menu 1
Boller og smør (2 stk.)
Kringle, dagens kage eller småkager
Kaffe/te
Pris pr. person Kr. 140,-

Menu 2
Boller med pålægsfade (2 slags + ost)
Kringle, dagens kage eller småkager
Kaffe/te
Pris pr. person Kr. 180,-

Lagkage
Kan vælges i stedet for kringle, dagens
kage eller småkager
Pris pr. person

Tillæg
Kr. 20,-

Menu 3
Smørrebrød (2 stk.) 
Kringle, dagens kage eller småkager
Kaffe/te
Pris pr. person Kr. 225,-

Menu 4
Pølsebord (3 slags + 3 slags ost) 
Kringle, dagens kage eller småkager
Kaffe/te 
Pris pr. person Kr. 245,-

Priser er inkl. lys, blomster og servietter
Tillæg kan forekomme

 
Øl kr. 45,- pr. stk., sodavand kr. 35,- pr. stk. og vin kr. 325,- pr. flaske

 

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til vores personale
Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsstigninger

Smørrebrød
 Ved bestilling af 
ekstra smørrebrød 
Pris pr. stk.

Tillæg
Kr. 58,-
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Frokostbuffet
 2 slags sild med karrysalat eller æg & rejer  

 Fiskefilet med remoulade 
Ferskrøget laks med asparges  

Svinemørbrad a la creme  
Frikadeller med kold kartoffelsalat  

Ovnbagt kyllingebryst med rodfrugter, kartofler & sauce
Grøn salat

Pastasalat med dressing  
Brød & smør 

Ost med sylt & kiks
Kaffe / te & sødt

 
Pris pr. kuvert

Kr. 355,-

F R O K O S T
Lækker klassisk dansk frokostbuffet 
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Frokostbuffeten serveres i tidsrummet kl. 11.00-15.00. 
Bestilling på minimum 20 personer påkrævet. Forlæng frokosten 
 for kr. 1.250,- pr. påbegyndt time, ekskl. mad og drikke.

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til vores personale
Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsstigninger
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