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BOOKING@DENGAMLEBY.DK

VÆLG
MELLEM
TRE
PAKKER
PA KKE1
2 retters menu
2 retters menu – eksempelvis hovedret og dessert
2 glas vin / øl / saft og kandevand
Kaffe / te til desserten
Pr. kuvert 465 kr.

PA KKE

2

3 retters menu
Velkomstdrink og snacks
3 retters menu – forret, hovedret og dessert / buffet
3 glas vin / øl / saft og kandevand
Kaffe og te til desserten
Pr. kuvert 675 kr.

PA KKE

3

Luksusmenu
Velkomstdrink og snacks
3 retters menu – forret, hovedret og dessert / buffet
Tilhørende vinmenu / øl / saft og kandevand
Kaffe / te og sødt + avec
Pr. kuvert 825 kr.
Ovenstående priser er inklusiv lokaleleje og moms.
Der afregnes efter forbrug, hvis der ønskes flere drikkevarer.
Hvis I har særlige prisrammer, opsætter vi gerne eksempler på, hvad vi kan foreslå inden for dem!
Der tages forbehold for ændringer – vi tilpasser udvalget efter sæson.

MENU
FORSLAG

F ORRETTER
Færøsk røget laks
med skovsyre, dild, æbler og skalotteløg. Serveres med sprøde salater og rævesauce.
Dampet hvid fisk
med brunet smør, ristede hasselnødder og citronskal. Anrettes med grillet agurk og brøndkarse.
Lun gedeost
med grillet hjertesalat, saltet æggeblomme og linsespirer. Hertil urtesauce med tallerkensmækkere.
Til forretterne serveres brød fra Den Gamle Bys bageri og rørt smør.

HOVEDRETTER
Ovnstegt bryst af perlehøne
med ærte-bygotto, Vesterhavsost og urter fra Den Gamle Bys have. Serveres med lys skysauce. Kan laves vegetarisk.
Bagt laks med souffle af hvid fisk
Anrettes med tomater, basilikum og friterede hvidløg/løg.Hertil cremet hvid fiskesauce tilsmagt med hvidvin.
Kalvefilet stegt med timian
Hertil sommerkål, chili og citrontimian samt gulerodspure. Serveres med skysauce.
Alle hovedretterne serveres med smørstegte kartofler med urter fra Handelsgartneriet.

DE SSERTER
Oste
Gammelknas og Den Hvide Dame fra Arla Unika med rosmarinmarinerede nødder, hybenmarmelade.
og brød fra Den Gamle Bys bagere og smør.
Fløderand
med havrecrumble og bærsauce. Pyntes med friske bær og grønt blad.
Chokoladekage af mørk belgisk chokolade
Bagt chokoladebund og -mousse pyntet med syltede bær/frugt og høvlede hvide chokoladespåner.

BUFFET
FORSLAG

Færøsk røget laks
med skovsyre, dild, æbler og skalotteløg. Serveres med sprøde salater og rævesauce.
Torskesalat
med sprød persillerod og æbler anrettet på sprød salat. Pyntet med håndpillede rejer og grønt.
Udbenet unghanelår
med persille, kapers og urter fra Den Gamle Bys haver.
Grøn salat med sprøde boghvedekerner, hvedebrødschips samt dressing med Arla Unika Gnalling.
Hertil brød fra Den Gamle Bys bageri samt rørt smør.
Helstegt dansk svineryg
med fennikel og citron.
Langtidstilberedt dansk oksefilet
med Apotekerhavens rosmarin.
Stegte gulerødder
med sorte sesamfrø, sprøde kikærter og grønne blade fra Samsø.
Bagte blomkål
med krydderier. Anrettes med frisk purløg og marinerede beder.
Årstidens grønt
med elementer fra Den Gamle Bys haver.
Smørstegte kartofler
med urter fra Handelsgartneriet.
Skysauce
med timian.

BUFFET
FORSLAG

Ost
Gammelknas og Den Hvide Dame fra Arla Unika
med rosmarinmarinerede nødder, hybenmarmelade og knækbrød fra Den Gamle Bys bager.
Kraftig cremet chokoladekage
med friske bær og bærsauce.
Støbt vaniljecreme med æble
Anrettes med karamelknas.
Pr. kuvert 395 kr.

Minimumbestilling: 25 kuverter.
Der tages forbehold for ændringer – vi tilpasser udvalget efter sæson.

TILKØB

KAF F E

/

TE

/

S ØDT

Friskbrygget Peter Larsen kaffe og Den Gamle Bys te med pebermynte.
Pr. kuvert 45 kr.
Friskbrygget Peter Larsen kaffe og Den Gamle Bys te med pebermynte med bagerens vaniljekranse.
Pr. kuvert 60 kr.
Friskbrygget Peter Larsen kaffe og Den Gamle Bys te med pebermynte med mini Sarah Bernhardt-kager og kransekage.
Pr. kuvert 75 kr.

AVEC

TIL

KA FFEN

Vælg mellem vestindisk A. H. Riise rom, cognac eller Baileys.
Pr. kuvert 45 kr.

S K RU B

AF

MA D

Smørrebrød med kartoffel, hasselnød, sprøde løg, syltede perleløg, grillede løgskaller og løvstikkemayonnaise.
Pr. kuvert 80 kr.
Den Gamle Bys spegepølse med krydderurten sar. Hertil kokkens remoulade, ristede løg og karse.
Serveres med rugbrød fra Den Gamle Bys bageri, samt krydderfedt og smør.
Pr. kuvert 75 kr.
Kylling- og karrysuppe med æbler, løg og karry. Anrettes med stegt kylling.
Hertil brød fra Den Gamle Bys bageri.
Pr. kuvert 85 kr.
Ristet Hotdog serveres fra Pølsevogn i 1974 bydelen ad libitum inklusiv én Cocio / Jolly Cola.
Pr. kuvert 135 kr.

TILKØB

OPLÆ G

/

RUNDVISNING ER

Skal jeres gæster have en ekstra oplevelse med hjem, kan I bestille et foredrag af en historisk aktør i dragt.
Det kunne være en præst eller lærerinde, som fortæller historien om,
hvad det egentlig betyder at træde ind i de voksens rækker.
Eller book en rundvisning i Den Gamle By. Temaet kunne fx være en tur gennem købstaden,
den kongelige møntmestergård eller introduktion til Aarhus Fortæller.
Se hvilke rundvisninger vi tilbyder på vores hjemmeside.
Pr. gruppe fra 950 kr.

DET
MED SMÅT

ENTRÉ
Alle gæster får entrebilletten til 1/3 del af normalprisen (50 kr.) Børn under 18 år har gratis adgang.
I kan dermed bruge museet og se udstillingerne hele dagen.

B O OK

TRYGT

Vi retter os efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Læs også vores forretningsbetingelser eller ring og hør nærmere.

