
Festmenu

Festmenu 3-retters

velkomstdrink
3-retters middag

vin ad. libitum under middagen
kaffe fra buffet

fri bar med øl, vand og vin

Pr. kuvert kr. 895,-
Børn 6-12 år halv pris

7 timers arrangement 
inkl. duge, servietter, blomster og betjening

Festmenu buffet

velkomstdrink
buffet

vin ad. libitum under middagen
kaffe fra buffet

fri bar med øl, vand og vin

Pr. kuvert kr. 875,-
Børn 6-12 år halv pris

7 timers arrangement 
inkl. duge, servietter, blomster og betjening

side 1

sæson 1. juli - 31. december 2021

Kontakt os på tlf. 6556 0350 eller mail: konf@occ.dk



Festmenu

3-retters 1

Smørpocheret kongekrabbe 
selleriravioli, selleripure 

og hummerchips

Ryg af dådyr
rullet i nødder og tørrede svampe, 

rosenkål, bagt kartoffelmos med persille ”crust”, 
saltbagte rødløg og vildtsauce med enebær

Hvid chokoladekage
med kirsebæris, syltede kirsebær, 

lakridsflager og estragon

3-retters 2

Koldvandsrejer
med aioli, små salater, bagte tomater, dild og

grillet brød med hvidløg og oregano

Helstegt Dansk kalvemørbrad
Pommes Anna, smørbagte fynske efterårsrødder 

med urter og sauce demi-glace 

Pocheret sydfynsk pære
med mørk chokolade, hasselnødder og iscreme 

på vanilje og tonkabønner

sæson 1. juli - 31. december 2021

side 2

Kontakt os på tlf. 6556 0350 eller mail: konf@occ.dk



Festmenu

Buffet 1

Tempereret torsk 
med råsyltede rødbeder, citrusmayo og kapers

Tærte 
med røget laks og spinat

Sprængt and 
med peberrodscreme, fermenteret kål og æble

Salat 
med grillet porre, birkes, syltede rødløg og saltet agurk

Efterårssalat 
med stegt blomkål, hasselnød, brombær og karse, 

vendt i mild sennepsvinaigrette

Økologisk smør 
og brød fra eget bageri

Rosa andebryst 
med rosmarinsalt

Helstegt oksefilet

Flødestuvede kartofler 
med hvidløg og muskat

Sauce bordelaise

Saltbagt selleri 
bagt hokaidogræskar og karamelliserede skalotteløg

Ostebræt 
med Arla unika ost, hjemmesylt og druer

Chokolademousse 
med appelsinkrokant, ristede hasselnødder 

og appelsincoulis

sæson 1. juli - 31. december 2021

side 3

Kontakt os på tlf. 6556 0350 eller mail: konf@occ.dk



Festmenu

Buffet 2

Varmrøget laks 
med mandler, honning 
og chilisyltede tomater

Trøffelsalami 
med syltede skorzonerrødder, 
spinatpure og sprøde kerner

Lun tærte med kylling
asparges, bacon og parmesan

Langtidsstegt roastbeef

Skinkesteg 
med sprød svær

Langtidsbagte tomater 
og grillede løg

Ristede kartofler 
med rosmarin

Sauce Bearnaise

Blomkålssalat 
med hasselnødder, æbler og karse

Gulerodssalat 
med pistacienødder, kikærter, 

hindbær og mynte

Emmentaler 
med syltede hyben 
og rugbrødsknæk

Citrongræs Crème Brûlée 
med vaniljesyltet mango 

og kokosflager

sæson 1. juli - 31. december 2021

side 4

Kontakt os på tlf. 6556 0350 eller mail: konf@occ.dk


