
Aftenarra ngement  / 1
 pris pr. pers - kr. 665,- min. 12 couverter

Velkomstdrink
3 retters menu med husets vin ad libitum 

Kaffe/The med chokolader

Aftenarra ngement  /2
pris pr. pers - kr. 895,- min. 12 couverter

VELKOMSTDRINK
m. hjemmelavede appetizers

STEGTE KAMMUSLINGER
m. syltet blomkål og chevrecreme

Chardonnay - unoaked, Elderton, Barossa Valley

FOIE GRAS
m. rosmarinsky, linser, scalotteløg og beder

Pinot gris reserve - Trimbach Alsace

KALVEFILET
m. morkelcreme, spinat, tyttebær 

og kartoffelpuré m. persille
Valpolicella, Ripasso

MUNSTER
Serveret m. smørristet rugbrød og blegselleri 

i sød sennep

CHOKOLADE CREME BRULLÊE
m. syltede brombær

Rasteau rouge, Rhone

KAFFE & AVEC

Selskaber
Inspirat ion  t i l  d i t  næste  arrangement

Madam Sprunck Hotel & Restaurant
Bramstræde 5 · 3000 Helsingør

T. +45 4926 4849 · www.madamsprunck.dk

Velkomstdr inks  & Snacks
KIR

Hvidvin & creme de cassis - kr. 68,-
KIR ROYAL

Champagne & creme de cassis - kr. 98,-
HUSETS

Xanté, hvidvin & cointreau - kr. 70,-
PASSION

Gin, passionsfrugt, mangosirup & danskvand - kr. 85,-
SOFIE

Hvidvin, hyldeblomst & danskvand - kr. 85,-
MINOSA

Cava, grand marnier & appelsin - kr. 85,-

HJEMMELAVEDE SNACKS
kr. 45,- pr. pers.

Ti lkøb af  dr ikkevarer
Alle drikkepakker er ad libitum i 4 timer

DRIKKEPAKKE 1
pris pr. pers. kr. 345,-

2 snaps, husets vin, fadøl & sodavand, kaffe med avec
DRIKKEPAKKE 2

pris pr. pers. kr. 375,-
Velkomstdrink, husets vin, fadøl & sodavand 

samt kaffe med avec
DRIKKEPAKKE 3 

pris pr. pers. kr. 485,-
Velkomstdrink, spec. vinmenu, fadøl & sodavand 

samt kaffe med avec
FRI BAR 3 TIMER EFTER MIDDAGEN 

pris pr. pers. kr. 285,-
Husets vin, fadøl, sodavand samt gængse spiritus











Me lle mr e tte r

Kr. 65,- pr. pers. - vælg mellem følgende

GRANITÉER OG SORBET
Champagne, hvidvin, citron, lime, æble, mynte, agurk

Stort set alt kan laves - alt efter sæson - en lille ”frisker”
SAMOSA

Friskost med spinat, løg og tabasco i risdej med tomatsalsa
LILLE HJERTESALAT MED KRYDDERDRESSING

serveret med chevrecreme og salte nødder
PERLEHØNESALAT

Med nødder og sherryeddike
LILLE GAZPACHO

Med grisinni og bresaola
LILLE SALAT AF LANGTIDSBAGTE TOMATER

Med parmesan og krydderolie
ANDELEVERMOUSSE

Med honningristede æbler

Os te

OSTETALLERKEN MED 3-7 SPÆNDENDE SLAGS
serveres med syltede valnødder og rosinkompot. Kr. 65,- pr. 

pers. for 3 slags ost, herefter kr. 22,- pr. ekstra slags ost
OSTERET

Feks. Ristet rugbrød med bagt kornblomst, med honning og 
rosmarin - kr. 65,- pr. pers.

Na tma d

PØLSEBORD ELLER OSTEBORD
3 slags pølse og 1 paté med salat, surt og brød eller 
3 slags oste med druer samt valnødder og lidt sødt.  

Kr. 85,- pr. pers.
Ønskes både pølse- og ostebord - kr. 145,- pr. pers.

SUPPE
Vælg mellem: Løgsuppe serveret m. ostebrød, Karrysuppe 

med kylling, æbler og rosiner eller 
tomatsuppe med hvidløgsbrød

Kr. 85,- pr. pers.
DIV. ANDRE LÆKRE SMÅ RETTER

Feks. Frikadeller med kartoffelsalat, lune tærter eller ru-
stikke salater med høvlet parmesan - kr. 85,- pr. pers.

Menufors lag
Vælg mellem 2 retter - kr. 298,- eller 3 retter - kr. 365,-

Forret ter

MOUSSE AF VARMRØGET HAVØRRED
Med chili og lime, serveret med pesto

GRILLEDE KAMMUSLINGER PÅ SAUTERET SPINAT
Med kartoffelskum og orange
SPRÆNGT ANDEBRYST

Med humleskum, savoykål og sesambrud
KÆMPEREJER OG JOMFRUHUMMER
I hvidløg med brøndkarse (tillæg kr. 20,-)

Hovedret ter

STEGT LAMMECULOTTE
Med parmesansky, perlebyg og syltede tomater med mynte

OKSETOURNEDOS
Med sennep og skorzonnerrødder i fløde (tillæg kr. 20,-)

PERLEHØNEROULADE
Med krydderurter, æblesky og spinatflan m. rosmarin

SLETHVAR STEGT I TRØFFELMEL
Serveret med Noilly Prat creme og ærtepuré

Desserter

DESSERTTALLERKEN
Creme Brullée, chokoladekage, hjemmerørt sorbet 

og syltede frugter eller bær (tillæg kr. 15,-)
NØDDEPRALINE

Med melon i balsamico
CREME CATALANA
Med orange og mynte

Frokostbuf fet
 

Pris pr. person - kr. 285,- Min. 15. couverter

Karrysild med løg og kapers, samt kryddersild fra Chistians Ø
Rugmelsstegt fiskefilet med hjemmelavet remoulade og citron

Røget laks med røræg

2 slags pålæg med diverse garniture
Tarteletter med hønsefyld
Lun leverpostej med bacon

Lun mørbradbøf med bløde løg
Stegt ribbenssteg med rødkål

2 slags oste med garniture, 
hjemmelavet marmelade og knækbrød

Aftenbuf fet  /  1

Pris pr. person - kr. 295,- Min. 15. couverter

Lakseterrine med marinerede krebsehaler og sauce verte
Råsaltet torsk med estragon og salater i mild sennepsfløde

Kyllingespyd med avocado
Stegt kalv med urter

Grøn salat med fransk kryddermarinade
Kartoffelsalat af små kartofler med dressing og krydderurter

Tomatsalat med rødløg
Frugttærte med creme fraiche

2 slags oste med diverse

Aftenbuf fet  /  2

Pris pr. person - kr. 345,- Min. 15. couverter

Bagt Laks med krydderurter på leje af Bulgur og mynte
Carpaccio med parmesan og oliven

Terrin af fjerkræ med ristede nødder og pesto
Stegt kyllingebryst med oliventapenade på bagte grønsager

Hel rosmarinstegt oksefilet med flødebagte kartofler
og tomatsalat med feta

Grov salat med perlebyg og salte nødder
Spinatsalat med feta og citron

Gateau Marcell serveret med frugtsalat
2 slags oste med diverse



















Selskabe r  på  S undkroe n
Ønsker I at afholde jeres selskab, 

i vores skønne lokaler på Sundkroen, 
vil der være et tillægsgebyr på kr. 65,- pr. pers.


