
DEN STORE AFTEN PÅ SVOGERSLEV KRO
ALT INKLUSIVT

 
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,-

 
 

SELSKABSPAKKER
November, December og Januar



SELSKABSMENU
November, December og Januar

SNACKS
Saltet andebryst med karamelliserede løg

Krustade med 50/50 mos med plukket og friteret grisebryst og sennepskorn
”Forever beets” Dehydreret seje rødbeder med eddikepulver og pebermayonaisse

 

FORRET
Grillede skorzonerrødder, friteret æg, sennepssalater, fedtegrever, syltede løg

og lun skummende hønse velouté
eller 

Løg tærte af karamelliserede løg, hvidløgscreme, porrer, syltede og grillede asier 
og lun skummende savagnin sauce med fed creme fraiche

eller 
Saltede laks, grillet kål fra fjorden, tomat concassé og friskost

eller
Ceviche af jomfruhummer, glaskål, stegte løg og tomat boullion (+ 25kr.)

 

HOVEDRET
Grillet oksemørbrad med rosmarin og hvidløg

 eller 
Torsk i brødkrummer med luftig hollandaise 

eller  
Kyllingebryst, marineret i miso og brunfarin

 

Serveres med
Persillepuré, grillede porrer og gulerødder i bagt citroncreme

Bagt græskar, græskar kerner og endive
Salat i honning og senneps vinaigrette med skalotteløg

Små kartofler i friske krydderurter
 

DESSERT
Blomme tærte, marengs, saltet karamel og cremefraiche is

 eller
Syltede blåbær, kardemomme is, ristede kerner i mørk chokolade 

og karamelliseret rugbrød
 eller

Mørk chokolade skal med solbær mousse, syltede citrusfrugter 
og hvid chokolade is (+25 kr.)

 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

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


