
S E L S K A B S B R O C H U R E

Besøg os på:
www.hosvipsen.dk eller på facebook 

hos Vipsen
Hillerødvej 42A, 3300 Frederiksværk 
Tlf : 31 45 80 74, hosvipsen@yahoo.dk



DET PRAKTISKE
•   Mad skal bestilles i god tid

•  Mindste bestilling er 10 kuverter

•  Service skal leveres rengjort tilbage, inden 3 hverdage

•  Termokasser skal leveres rengjorte tilbage

•    Der skal betales et depositum for lån af termokasser.  
Beløbet tilbagebetales ved aflevering af kasserne

•   Ønskes maden leveret spørg efter pris 

 •  Levering efter aftale

•    Stege kommer hele, med mindre andet er aftalt.  
Sørg for et skærebræt og en skarp kniv.  
Er der tvivl om, hvordan kødet skal skæres,  
så spørg endelig vores personale.

•     Tjenere og kokke kan arrangeres -  
spørg venligst om priser



SÆSONMENU 
JANUAR-FEBRUAR-MARTS

Marinerede tigerrejer  
med lime dressing og sprøde urter

Helstegt oksemørbrad 
med hvidløgsbagte rodfrugter,  
langtidsbagte tomater, kartoffel timbale  
og kraftig portvins sauce

Vanilje panna cotta 
med rombraiseret ananas og abrikos 
samt sprød crumble

295 kr. pr couv.

Mindste bestilling er 10 couv.

SÆSONMENU 
APRIL-MAJ-JUNI

Koldrøget laks med pikantcreme 
Salat med friske asparges, rød peber  
og citron. Hertil sauce vert

Rosastegt kalvefilet  
med gremolata, pommes rösti,  
flødemonteret kalvesky  
og spæde sommer grøntsager

Rocky road chokoloade brownie 
med rarbarber, karamel sauce 
og vaniljeparfait

295 kr. pr couv.

Mindste bestilling er 10 couv.



SÆSONMENU 
JULI-AUGUST-SEPTEMBER

Varmrøget laks fra egen rygeovn 
med råmarineret fennikelsalat, pærer,  
ristede nødder og Sauce verde 

Helstegt kalveculotte  
med timian og havsalt, grillede sommerløg,  
nye danske persille kartofler, bønner, ribs  
samt krydderurtesky

Blødende chokolade kage 
med jordbærsalat, hvid chokoladecreme  
og sorbet

295 kr. pr couv.

Mindste bestilling er 10 couv.

SÆSONMENU 
OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER

Kokkens torskesouffle 
med skaldyr i skøn dressing 
Sprøde rodfrugter og blå kartofler

Skiver af krondyr med pebercrust 
kartoffel gratin med trøffel,  
glaserede rødbeder samt vildt flødesauce

Æble karamel tærte 
med mormors vaniljeparfait,  
appelsinkaramel crunch og noget syrligt

295 kr. pr couv.

Mindste bestilling er 10 couv.



BRUNCH
○ Røræg af friske æg med purløg

○ Sprødt bacon

○ Lækre pølser fra Halsnæs-grisen

○ 3 slags oste med tilbehør

○ 3 slags pølse / pålæg med tilbehør

○ Amerikanske pandekager med sirup

○ Hjemmelavet marmelade

145 kr. pr couv.
Prisen er ikke inkl. brød og smør.

Tilvalg til brunch:
Røget laks med urtecreme  25,-
Små tomat tærter  25,-
Fyldige salater efter årstid  20,-
Græsk yoghurt med bær og knas  15,-
2 stk mini wienerbrød  15,-
2 stk mini croissants  15,-
Hvidt brød, rugbrød og smør  20,-
Frugtfad  15,-
Ovnstegte kartofler  10,-

Mindste bestilling er 10 couv.



BUFFET - den lille
○ 2 slags sild med tilbehør

○  Paneret rødspættefilet  
med hjemmelavet remoulade og citron

○ Æg med rejer og mayonnaise

○  Varmrøget laks fra egen rygeovn  
med urtecreme

○  Lun leverpostej med svampe  
og hjemmesyltede rødbeder

○  Hjemmelavede frikadeller  
med vores egen agurkesalat

○  Brie med druer og kiks

145 kr. pr couv.
Prisen er inkl. brød og smør.

Mindste bestilling er 10 couv.



BUFFET - den store
○ 2 slags sild med tilbehør

○  Paneret rødspættefilet  
med hjemmelavet remoulade og citron

○  Æg med rejer og mayonnaise

○  Varmrøget laks fra egen rygeovn  
med urtecreme

○  Tarteletter med høns i asparges

○  Lun leverpostej  
med svampe og hjemmesyltede rødbeder

○  Hjemmelavede frikadeller  
med vores egen agurkesalat

○  Mørbradbøf med bløde løg og surt

○  Brie med druer og kiks

185 kr. pr couv.
Prisen er inkl. brød og smør.

Mindste bestilling er 10 couv.



BUFFET - den populære
○ 2 slags sild med tilbehør

○  Paneret rødspættefilet  
med hjemmelavet remoulade og citron

○  Koldrøget laks med røræg, dild og asparges

○  Gravad laks med hjemmelavet rævesauce

○  Skaldyrssalat

○  Flæskesteg med sprøde svær  
og hjemmesyltet rødkål

○  Roastbeef med ristede løg, peberrod  
og hjemmelavet pickles

○  3 slags ost med tilbehør

225 kr. pr couv.
Prisen er inkl. brød og smør.

Mindste bestilling er 10 couv.



BUFFET - den overdådige
○ 2 slags sild med tilbehør

○  Paneret rødspættefilet  
med hjemmelavet remoulade og citron

○ Lakseroulade med grøn salat

○  Varmrøget laks fra egen rygeovn  
med urtecreme

○  Lakseroulade med kaviarcreme 

○  Rosastegt amerikansk oksesteg  
med årstidens salat

○  Vildstegt kamfilet med rødkålssalat

○  Hønsesalat med sprød bacon og karse

○  En slags ost med druer og kiks

○  Gammeldags frugtsalat med vaniljecreme

eller

○  Chokoladekage med bærkompot

265 kr. pr couv.
Prisen er inkl. brød og smør.

Mindste bestilling er 10 couv.



PLATTER
Nr 1.
○ Marinerede sild med løg og capers

○ Mørbradbøf med bløde løg og surt

○ Brie med druer og kiks

90 kr. pr couv.
Prisen er inkl. brød og smør.

Nr 2.
○ Marinerede sild med løg og capers

○  Paneret rødspættefilet med  
hjemmelavet remoulade og citron

○ Æg med rejer og mayonnaise

○  Roastbeef med peberrod  
og ristede løg

○ Flæskesteg med rødkål

○ Brie med druer og kiks

130 kr. pr couv.
Prisen er inkl. brød og smør.

Nr 3.
○ Karry sild med løg og capers

○  Paneret rødspættefilet med  
hjemmelavet remoulade og citron

○ Æg med rejer og mayonnaise

○ Røget laks med røræg

○ Hønsesalat med bacon

○  Roastbeef med peberrod  
og ristede løg

○  Mørbradbøf med bløde løg  
og surt

○ Brie med druer og kiks

165 kr. pr couv.
Prisen er inkl. brød og smør.

Mindste bestilling er 10 couv.



RECEPTIONS MENU
○  Mini sandwich med lækkert fyld (2 stk. pr couv.)

○  Krydrede frikadeller (2 stk. pr couv.)

○  Porretærte med rucola og parmesan  (1stk. pr couv.)

○  Vol au vent med laksemousse (2 stk. pr couv.)

○  Pølse med bacon (2 stk. pr couv.)

○  Ostestave (2 stk. pr couv.) og grøntsags fad med dip

○  Chokolade skaller med chokolade mousse og bær (2 stk. pr couv.)

○  Frugtfad (1 stk. pr couv.)

150 kr. pr couv.

Mindste bestilling er 10 couv.



PØLSE-OSTEBORD
○  4 forskellige slags pølse og 1 slags pate

○  4 udvalgte oste

Incl spændende tilbehør

165 kr. pr couv.
Prisen er inkl. brød og smør. 

DEN LILLE OSTEANRETNING
○ 3 slags europæiske oste

○ Lækkert tilbehør

75 kr. pr couv.
Prisen er inkl. kiks og smør.

Tilvalg:
Spegeskinke med melon  25,-
Lækker lille salat  15,-
Chokolade brownie  20,-

Mindste bestilling er 10 couv.



SAMMENSÆT SELV TRE RETTER...
FORRET     ○     HOVEDRET     ○     DESSERT

Se følgende sider...



FORRETTER
Koldrøget laks 55,-
med sauce tatare, karse og radiser

Varmrøget laks fra egen rygeovn 55,-
med sauce verde og krydderurtesalat

Klassisk tunmousse 40,-
med urtedressing, rejer og salater 

Roulade af koldrøget laks
Med kaviarcreme og urter 50,-

Marinerede tiger rejer med hvidløgs-aioli 55,-
vendt med julienne urter og sprøde salater

Varmrøget laksemousse 45,-
med purløgscreme samt salater og krydderurter

Fiskepaté af torsk 50,-
med spicy thousand island, rejer og asparges

Tarteletter 45,-
med høns i asparges

Carpaccio 50,-
marineret oksekød i tynde skiver med hjemmelavet  
persille pesto bagt parmesan, citron og grillet peber

Halsnæs skinke fra Fuglehal 55,-
med mozzarella, balsamico og bagte tomater

Klassisk rejecocktail 50,-
med hjemmelavet Thousand Island dressing 

Røget okseculotte 55,-
med estragonmayo, salater og sprøde kartofler

Mindste bestilling er 10 couv.



HOVEDRETTER
Amerikansk rosastegt okseroast  75,-

Helstegt oksefilet med fedtkant  85,-

Helstegt oksemørbrad  95,-

Urtestegt kalveculotte  75,-

Helstegt kalvefilet  85,-

Pestobagt unghanebryst  65,-

Svinekam stegt som vildt  60,-

3 stk frikadeller med feta og oliven  25,-

Grillet marineret svinemørbrad  60,-

4 stk hot wings i vores egen barbequesauce  35,-

Kold skåret roastbeef  70,-

Timian stegt lammeculotte  85,-

2 stk krydrede kyllingelår  30,-

Skinkesteg med sprød svær  60,-

3 stk kyllingefrikadeller med krydderurter  
og semi dried tomater  20,-

Glaseret skinke  45,-

Mindste bestilling er 10 couv.



KARTOFLER 
○ Smør ristede kartofler

○ Bagte kartofler med purløgs creme

○ Kartoffeltimbale

○ Rösti

○ Pestobagte kartofler

○ Krydderkartofler

○ Kartoffel gratin med trøffel og fløde 

○ Kartoffel gratin med emmentaler og hvidløg

○ Rigtige flødekartofler +10,-

25 kr. pr couv.

TILBEHØR 
○ Tærte med løg og bacon

○ Porre og broccoli tærte

25 kr. pr couv.

Mindste bestilling er 10 couv.

SAUCE 
○ Rødvins sauce

○ Fløde sauce

○ Sauce provence (tomat-hvidløg)

○  Hjemmelavet ægte  
bearnaisesauce +15,-

○ Dijon sauce

○ Hvidløgs smør

15 kr. pr couv.

Andet tilbehør:
Tzatziki  15,-
Hummus  15,-
Coleslaw  15,-
Waldorff salat  15,-
Tyttebær  10,-

Mindste bestilling er 10 couv.



SALATER
○  Hjemmelavet klassisk kartoffelsalat 

med purløg og creme fraiche

○  Marineret kartoffelsalat  
med rødløg og bønner

○  Bønnesalat med haricot vert,  
syltede rødløg og dijonsennep

○  Tomatsalat med feta, saftige oliven  
og hakket persille

○  Grøn salat med hjemmelavet  
thousand island dressing

○  Broccolisalat med sprødt bacon,  
rosiner og ristede solsikkekerner

○  Bulgursalat med lime, forårsløg,  
peberfrugt og persille

○  Pastasalat med hjemmelavet  
persillepesto

○  Spinatsalat med sprøde urter  
og ristede mandler

○  Salat med bagte rodfrugter,  
semi dried tomater og  
ristede græskarkerner

○  Cæsarsalat med sprøde  
croutoner og parmesanflager

○  Jordbærsalat med mozzarella,  
rucola og balsamico (sæson) +10,-

○  Rødkålssalat med appelsin, æbler  
og nødder (sæson)

25 kr. pr couv.

Mindste bestilling er 10 couv.



DESSERTER
Lækker cheese cake  
med kiksebund og årstidens bærkompot

Chokolade-orangekage  
med sprød bund, blodappelsincouli  
og cointreau marineret frugtsalat +10,-

Hindbærbavarois  
med citronmousse, bærcouli og nøddeflager +10,-

Isrand af hjemmelavet vaniljeparfait  
frisk frugtsalat og chokoladesauce

Tiramisu 
lækker italiensk kaffe kage med baileycreme  
og chokoladecrumble

Karamel-chokolade brownie 
med rombraiseret ananas og passions coulis

Æbletærte med cremefraiche

Chokolade fondant 
med syltede bær, karamelcrunch og vaniljeparfait 

Karamelkage 
med pærekompot og hasselnøddekrokant +10,-

3 slags oste, tilbehør, brød og smør +40,-

45 kr. pr couv.

Andet tilbehør:
Hjemmelavet vanilje is   15,-

NATMAD 
○ Frikadeller med kartoffelsalat

○ Biksemad med rugbrød og rødbeder

○ Aspargessuppe med kødboller og brød

○  Pølsebord  
4 slags pålæg og leverpostej  
med tilbehør og brød

○  Italiensk pølse-ostebord  
med tilbehør og brød +40,-

○ Suppe efter ønske med brød

45 kr. pr couv.

Mindste bestilling er 10 couv. Mindste bestilling er 10 couv.


