Menuer & prisliste
Hold jeres næste selskab i KOMPAS Hotel Aalborgs charmerende, moderne rammer,
hvor I føler jer hjemme og bliver godt serviceret.
Vi samarbejder med Restaurant Fauna i Musikkens Hus, der leverer madoplevelser ud over det sædvanlige.
Derudover tilbyder vi til alle stor fleksibilitet og individuel indretning af lokalet,
og vi garanterer en god oplevelse i hyggelige omgivelser midt i Aalborg.

BUFFET
Når I vælger en af vores lækre buffeter, bliver maden flot anrettet ved et stort tag-selv-bord.
Kokken har nøje sammensat to menuer at vælge i mellem, hvor der er madoplevelser for enhver smag.

Festbuffet 1

Festbuffet 2

1. servering

1. servering

Friskbagt surdejsbrød med økosmør
Håndpillede rejer med sennepsmayo og citron
Koldrøget laks med aromatisk hytteost og dild
Couton med lagret skinke og havgus

Friskbagt surdejsbrød med økosmør
Tatar af kalv med trøffel og syltede løg
Skaldyrssalat i hjerteblad med knas og friske urter
Varmrøget laks med fynsk rygeost og radiser

2. servering

2. servering

Grillet culotte med kold bearnaise
Stegte vildmosekartofler med skalotteløg og persille
Grillet perlehønebryst serveret som cæsarsalat

BBQ svinenakke af sortfodsgris med årstidens grillede grønsager
Grillet culotte med kold bearnaise
Grov kartoffelkompot vendt med timiansfløde og gremolata

3. servering

3. servering

Osten ”Gammelknas” med oliven, kompot og knækbrød
Cremet mousse med knas og chokolade
Mandelkage med vaniljecreme og bær

3 slags oste fra ”Arla Unika” med havtornkompot og gode oliven
Klassisk trifli med vaniljecreme og sprøde makroner
Citronfromage med bær og mandelcumble

445,- pr. pers.

485,- pr. pers.

MENU
Når I vælger, at maden skal serveres som menu, sker det med elegant tallerkenservering ved bordet.
Vælg mellem 1, 2 eller 3 serveringer fra vores standard eller luksus menukort.

Standard

Luksus

1 hovedret

2 retter
385,- pr. pers.

2 retter
465,- pr. pers.

345,- pr. pers.

3 retter
455,- pr. pers.

3 retter
525,- pr. pers.

FORRETTER
Standard

Luksus

Sortfodsskinke på grillet brød,
svampemayonnaise og syltede løg

Stegt kammusling i hummerbisque,
citronconfit og krydderurtesalat

Koldrøget, færøsk laks med cremet rygeost,
sæsonens grøntsager og sprødt rugbrød

Vesterhavstorsk med variation af blomkål
og sauce blanquette

Tempereret vesterhavsfisk
med asiatiske smagsindtryk og salater

Kalvetatar med sort trøffel,
sprøde chips og løggarniture

Lunt, nybagt brød og smør

Lunt, nybagt brød og smør

HOVEDRET
BBQ svinenakke af sortfodsgris
med kål, selleri og æbler
Flanksteak af Omaha-okse
med karamelliseret løg og kraftig oksesky
fyldt med hengemte bær og urter
Farseret perlehønebryst med supremesauce,
forårsløg og grillet broccoli
Kartoffeltilbehør

DESSERTER
Standard

Luksus

Lun mandelkage
med vaniljecreme og friske bær

Faunas sæsondessert

Citronfromage
med syltede æbler og sprød crumble
Luftig chokolademousse
med friske bær og chokoladeknas

Chokoladekage i 2 lag
med mandelcrumble og vaniljeis
3 slags gode, europæiske gårdmælksoste
med sylterier og knækbød

Se Tilkøb og Standardbetingelser på de næste sider.

TILKØB
Kaffe til dessert
Eftermiddagskaffe og -kage
Eftermiddagskaffe og småkager
Natmad/”skrub-af-mad”

38 kr. pr. pers.
78 kr. pr. pers.
60 kr. pr. pers.
85 kr. pr. pers.
Vælg mellem:

Runde borde

•
•
•
•
•

Pølsebord med tilbehør og brød
Lun leverpostej & rugbrød, frikadeller & kartoffelsalat
Byg-selv-hotdog med grillede og røde pølser
Suppe med kød- og melboller
Pizza-slice med rucola og dressing

30 kr. pr. pers.

Drikkevarer
Velkomstdrink

45 kr. pr. pers.
Vælg mellem:

Husets vin

•
•
•
•
•

Carlsberg

69 kr. pr. flaske
•

Sodavand
Drikkevarer ad libitum

Portvin
Likør

42 kr. pr. flaske
•

Specialøl

Hvidvin: La Forge Estate, Chardonnay
Rødvin: Bear Creek: Zinfandel
Andre vine efter aftale

400 kr. pr. flaske
Vælg mellem:

Øl

Cava – Brut (tør)
Cava – Semisec (halvtør)
Hyldeblomstdrik (alkoholfri)

265 kr. pr. flaske
Vælg mellem:

Dessertvin

•
•
•

Fur

34 kr. pr. flaske
365 kr. pr. pers.

under middagen

•

Husets rød- og hvidvin, øl og sodavand

STANDARDBETINGELSER
Alle priser er inkl. moms, lokaleleje, borddækning, service og ved minimum 20 gæster.
Bordpynt er klassisk og enkelt. Større blomsterdekorationer kan tilkøbes eller selv medbringes.
Et arrangement er beregnet til 7 timer. Derudover påregnes 900 kr. pr. påbegyndt time.
Børn under 10 år får halv pris på buffeter og menuer.

