Dragør Forts
menuer

BRUNCH
Kystkaptajnens luksusbrunch

Faste batteris brunch

(serveret som buffet)

(serveret som buffet)

Scrampled eggs

Scrampled eggs

Sprødstegt bacon

Sprødstegt bacon

Cocktailpølser

2 slags ost

Lune pandekager med ahornsirup

2 slags pålæg

3 slags ost

2 slags marmelade

3 slags pålæg

Yoghurt med bærkompot

2 slags marmelade

Frisk frugt

Yoghurt med bærkompot
Frisk frugt

Rugbrød, rundstykker og
franskbrød

Grønsagsstave

Pris ved min. 20 pers.

Rugbrød, rundstykker og franskbrød

Kr. 98,-

Kaffe/te
2 slags juice
Pris ved min. 20 pers.

Ekstra tilbehør

Kr. 165,-

Hytteost med røget laks og dild
kr. 15,-

Børn under 12 år kr. 115,-

Grønsagstærte kr. 15,Croissanter kr. 15,Små kanelsnegle kr. 15,Tebirkes kr. 15,-
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1 gl. Champagne

Kabyssens frokostplatte
Marinerede sild med rødløg
Æg med rejer og majonæse
Røget laks med urtedressing

Roastbeef med remoulade og peberrod
Mørbradbøf med champignon á la creme

Brie med druer

Pris ved min. 20 pers.

Kr. 145,-

Ekstra tilbehør
- Ekstra: Fiskefilet kr. 20,- Ekstra: Tartelet med høns i asparges kr. 25,- Ekstra: Oksefilet med gorgonzolasauce kr. 35,-

Smørrebrød kr. 35,- pr. stk.
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Ostemad kr. 35,- pr. stk.

DEN ITALIENSKE ADMIRALS BUFFET
Bresaola med marinerede artiskokker, parmesanost og trøffelolie
Lufttørret skinke med melon i hindbærvinaigrette
Æg med tun og kapers
Bruschetta med soltørret tomatpesto
Bruschetta med basilikumpesto
Lakseside bagt med mascapone, soltørrede tomater og oliven
Hvidløgsstegte rejer
Tomatsalat med mozzarella og vinaigrette
Citronmarineret kalvefillet
Svinekam med salvie- og tomatsauce
Kylling med svampesauté
Oksefilet med gorgonzolasauce
Papardelle med smørsauterede gulerødder
Rosmarinkartofler
Bagte peberfrugter
Tiramisu eller Italienske oste

Kr. 355,-
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Pris ved min. 30 pers.

FLOTILLECHEFENS GRILLBUFFET
Serveres fra 15. maj til 1. oktober
Marinerede jumborejer
Sennepsbagt laks
Marineret kyllingebryst
Spareribs
Grillpølser
2 slags kartofler
Salat
Flutes med smør
Æbletærte med cremefraiche

Pris ved min. 20 pers.

Kr. 198,-

Tilvalg steaks 30,-

(Bemærk: Ved mere end 30 pers. tillempes menuen af hensyn til
grillens kapacitet)
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(Serveres kun fra 15. maj til 1. oktober)

KANONBESÆTNINGENS
FROKOSTBUFFET
Marinerede sild
Karrysild med kapers
eller
Æg med rejer og mayonnaise
Gravad laks med dilddressing
(ekstra ved alle fire retter kr. 30,-)

Fiskefilet med remoulade
Roastbeef med remoulade og syltede agurker
Lun leverpostej med bacon
Ribbensteg med rødkål
Frikadeller med kold kartoffelsalat
Brie med frisk frugt

Pris ved min. 20 pers.
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Kr. 198,-

KOMMANDØRENS LIVRETTER
Røget tun med orangedressing
Marinerede jumborejer
Pestobagt torskefilet
Tomatsalat med mozzarella
Salat med nødder og vinaigre
Peberstegt oksefilet
Kyllingebryst svøbt i bacon
Citron- og rosmarinmarineret kalvefillet
Pasta med smørsauterede gulerødder
Stegte marinerede svampe
Bønnesauté med bacon og løg
Rosmarinkartofler
Flødestuvede kartofler
Pebersauce
Rosmarin sauce
Ostebræt med danske og udenlandske oste

Kr. 285,-
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Pris ved min. 20 pers.

OFFICERSMESSENS
FAVORITBUFFET
Dampet fiskefilet med urtedressing
Rejer med citron og majonæse
Sennepsglaseret laksefilet
Helstegt oksefilet
Svinekam med sprød svær
Ovnstegt kyllingelår
Sauté af peberfrugter og løg
Rosmarinkartofler
Flødestuvede kartofler
Lækker blandet salat
Pebersauce
Rosmarinsauce
Æbletærte med cremefraiche

Pris ved min. 20 pers.
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Kr. 255,-

RECEPTIONSBUFFET
FORTETS LILLE
RECEPTIONSBUFFET

FORTETS STORE
RECEPTIONSBUFFET

Trekantssandwich:

Trekantsandwich:

Tunsalat med æg

Tunsalat med æg

Salami

Røget laks med krydderdressing

Paté med cornichons

Roastbeef med peberrod

Ost

Charcuteriplanke:

Grønsagsstave
Chips og dip

Lufttørret skinke med melon

Friskbagt brød

Salami med oliven og cornichons
Ostestave

Pris ved min. 30 pers.

Små frikadeller
Cocktailpølser i svøb
Grønsagsstave
Chips og dip
Friskbagt brød
Frisk frugt

Pris ved min. 30 pers.

Kr. 158.Design by Influencers

Kr. 75,-

PRINS KNUDS 3 RETTERS MENU
Forretter
Alle forretter serveres med brød og smør

1. Borsch med cremefraiche – kr. 65,2. Charcuteritallerken med tynde skiver af bresaola; dertil
marinerede artiskokker og parmesanost, lufttørret skinke med
melon vendt i hindbærvinaigre, chorizopølse med soltørrede
tranebær og rucolasalat – kr. 85,3. Fisketallerken med røget laks og rejer i persillepesto, løjrom på
blinis med rødløg og cremefraiche, rødspættefilet rullet med
basilikum serveret på sprød salat med krydderurtedressing – kr.
85,4. Indbagt laks med hummersauce – kr. 75,5. Rejecocktail med tigerrejer – kr. 65,6. Rullet rødtungefilet med urter, lakseterrin, spinat og sauce
beurre blanc – kr. 95,7. Tynde skiver af røget tun på en krydderurtsalat. Dertil
limemarinerede rejer, pastinak og orangedressing – kr. 85,-
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(Priserne er gældende ved min. 20 pers.)

PRINS KNUDS 3 RETTERS MENU
1. Citronmarineret kalvefillet med dijonsauce, bagte
cherrytomater, squashsauté, smørstegte gulerødder
og rosmarinkartofler - kr. 215,2. Dyreryg med vildtsauce, rodfrugtsauté, tyttebær og
waldorfsalat – kr. 285,3. Gedefarseret søtungefilet med safransauce og pyntet
med krebs. Serveret med årstidens grøntsager og
dampede hvide kartofler (sæsonbestemt) – kr. 285,4. Kalvefilet med rosa pebersauce, årstidens grøntsager
og rosmarinkartofler – kr. 235,5. Laks Wellington med hummersauce, årstidens
grøntsager og persillekartofler – kr. 225,6. Lammekrone med oliventapanade,
persillerodscreme, myntesauce, årstidens grøntsager
og røsti – kr. 265,7. Oksemørbrad med krydderurteost og bacon,
pebersauce, stegte svampe, ratatouille og krydrede
pommes rissolles – kr. 235,8. Peberstegt oksefilet med timianskysauce, bagte
peberfrugter, krydrede svampe, rodfrugtsauté og
flødegratinerede kartofler – kr. 205,9. Svinemørbrad fyldt med soltørrede tomater og
oliven, stegt med lufttørret skinke og serveret med
pebersauce, flødestuvet spinat, smørsauterede
grøntsager og persillekartofler – kr. 205,10. Unghanebryst fyldt med friske krydderurter og
mascapone serveret med rosmarinsauce, sauterede
broccoli og nødder, hvidløgssauterede gulerødder,
pebersauté og halve bagte kartofler – kr. 225,-
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Hovedretter

PRINS KNUDS 3 RETTERS MENU
1.

Cheesecake med råsyltede bær – kr. 65,-

2.

Crème brulée – kr. 60,-

3.

Chokolademousse – kr. 65,-

4.

Desserttallerken: Det sprøde, det søde, det bløde og det
lækre. Chokoladekage – is med nøddekaramel – bær –
chokoladeskål med hindbærskum – kr. 95,-

5.

Frisk frugt med Maraschinolikør – kr. 65,-

6.

Frugttærte med cremefraiche – kr. 55,-

7.

Hjemmelavet islagkage på nøddebund, marcipan,
vanille- og nougatparfait med nødder; dertil hindbærcoli
og frisk frugt – kr. 75,-

8.

Karamelkurv med is og sorbet samt frisk frugt med
bærcoli – kr. 90,-

9.

Ostetallerken med danske og udenlandske oste – kr. 75,-

10.

Tiramisu – kr. 65,-
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Desserter

Vagtmesterens Natmad
“Med-det-hele”, lækre pølser med lune brød serveret fra pølsevogn i
porten – kr. 85,-

Pølsebræt med pålæg, bl.a. salami, leverpostej og ost – kr. 75,-

Biksemad med spejlæg, rødbeder og grovbrød – kr. 60,-

Frikadeller med kartoffelsalat – kr. 60,-

Gullasch suppe med cremefraiche – kr. 60,-

Aspargessuppe – kr. 60,-

Løgsuppe – kr. 60,-
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Oksekødssuppe med kød og melboller – kr. 60,-

