
SELSKABSPAKKER
DEN STORE AFTEN PÅ SVOGERSLEV KRO

ALT INKLUSIV
 

Champagne eller cocktails til velkomst
Svogerslev Kro's snacks

4 retters menu - efter Jeres ønsker og sæsonens udbud
Økologiske øl, vin og vand ad libitum - under hele arrangementet,  som udvælges i samarbejde med vores sommelier

Mineralvand med og uden brus
Kaffe og te

Avec og petit four til kaffen
Valgfri natmad

Fri bar inkl. bartender med 3 slags cocktails efter eget valg, vin, økologisk fadøl og vand indtil kl. 01.00
Hvide duge og stofservietter

Husets blomster efter ønske, levende lys og pynt
Lokaleleje, 7 timers arrangement

Min. 15 personer
 

Kuvertpris 1550,-
 

SVOGERSLEV KRO'S FESTPAKKE
Bobler eller cocktails til velkomst

Svogerslev Kro's snacks
3 retters menu - efter Jeres ønske og sæsonens udbud

Økologisk øl, vin og vand ad libitum - under hele arrangementet, som udvælges i samarbejde med vores sommelier
Mineralvand med og uden brus

Kaffe og te
Fri bar med økologisk øl, vin og vand indtil kl. 01.00

Hvide duge og stofservietter
Husets blomster, levende lys og pynt

Lokaleleje, 7 timers arrangement
Min. 15 personer

 

Kuvertpris 1195,-
 

SVOGERSLEV KRO'S LILLE FESTPAKKE
Bobler eller cocktails til velkomst

3 retters menu - efter Jeres ønske og sæsonens udbud
Økologisk øl, vin og vand ad libitum - under middagen, som udvælges i samarbejde med vores sommelier

Mineralvand med og uden brus
Kaffe og te

Hvide duge og stofservietter
Husets blomster, levende lys og pynt

Lokaleleje, 7 timers arrangement
Min. 15 personer

 

Kuvertpris 799,-
 

SVOGERSLEV KRO'S FROKOSTPAKKE
FRA KL. 11.00-16.00

Bobler til velkomst
Svogerslev Kro's frokostmenu

Økologisk øl, vin og vand ad libitum - under middagen, som udvælges i samarbejde med vores sommelier
Mineralvand med og uden brus

Hvide duge og stofservietter
Husets blomster, levende lys og pynt

Lokaleleje, 5 timers arrangement
Min. 15 personer

 
Kuvertpris 699,-

 
 



SNACKS
Sprød urtecrustade med rygeost, purløg og rogn 
Forårsrulle af glaskål med små salater og friskost

 Friteret brødkrumme med modnet bacon og peber
 

FORRET
Stegte kammusling, olivenolie, mandler, nye danske kartofler og salat af grønne asparges

eller

Kroens egen saltede laks, grillet kål, syltede tomater og aspargesemulsion
eller

Grillede hvide asparges og friteret hønseæg, fedtegrever, 
vild brøndkarse-emulsion og salat fra marken i Lejre

 

HOVEDRET
Tørmodnet oksemørbrad, rosmarin og hvidløgscreme

eller

Grillet kyllingebryst fra Dalbakkegård i BBQ-marinade
eller

Smørstegt pankopaneret kulmule med luftig hollandaise
 

serveres med

Smørstegt spidskål i purløgsvinaigrette
Porrer i citron med agurker, kapers, grillede og marinerede i æblecider fra Lejre

Spæde gulerødder med blomsterkarse
Kartofler i løvstikke

Små skud og salater fra marken i Lejre
Lys skysauce med brunet smør og urteolie

 

DESSERT
Marieboller, vanilje is og chokoladesauce

eller

"Peach Melba"
Mørk chokolade skal, fyldt med hindbær mousse, syltede ferskner og vanilje is

eller

Chokoladetærte med citrus, kakao og pistacie iscreme
 
 

 

3 retter 375kr. per person // Kroens snacks 105kr. per person // Inkl. bobler 195kr. per person

Tilvalg af natmad
Kalvefrikadeller og kartoffelsalat - 75kr. per person

Pølser fra Lejre, chutney, brioche og alt der hører til - 105kr. per person
Flæskestegssandwich - byg-selv burger - 115kr. per person

SELSKABSMENU
MAJ, JUNI, JULI


