
SPIS PÅ
MOESGAARD
MUSEUM
Afhold møder, konferencer og arrangementer på Moesgaard Museum.  
Vi tilbyder lækker forplejning til store såvel små arrangementer både for  
private og virksomheder. Forplejningen skal forudbestilles og være til  
minimum 12 personer. 

Kontakt os for en snak om jeres arrangement.
Skriv til Pia Bendix pbj@moesgaardmuseum.dk eller  
Lisa Mousten Søndergaard lms@moesgaardmuseum.dk 
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 DAGENS FROKOSTBUFFET

Bredt udvalg af: 
Fisk 
Kød 
Oste med lækkert tilbehør
Sprøde salater
Vegetarretter
Sødt  
Hjemmebagt brød fra eget bageri

Pris 175 kr
Børn under 12 år halv pris

 



BRUNCHMENU

Yoghurt og hjemmelavet müsli

Røræg

Hjemmebagt hvede- og rugbrød

Små brunchpølser

Pålæg, ost og marmelade

Sødt

Kaffe, the og juice ad libitum

Pris 175 kr
Børn under 12 år halv pris



TAPASMENU

Finocchi Marinati (Marineret fennikel med citron og spinat)

Peppadew og oliven (Chili) 

Grissini con coppa (Grissini svøbt i skinke)

Pizza Rustica (Små tærter)

Salsiccia alla Griglia (Små grillede pølser med stærk salsa) 

Vitello Tonnato (Kalvekød med tuncreme)

Italienske og spanske oste

Torta al cioccolato (Chokoladetærte)

Hjemmebagt brød

Pris 225 kr 
  pr. person ekskl. vin



KONFERENCEPAKKER  

HALVDAGSMØDE
Morgenbuffet i caféen med kaffe, the, juice, hjemmebagt rugbrød, grovboller, oste, 
pålæg, marme lade og smør. (Morgenbuffeten kan tidligst være klar fra kl. 9.00) 

Formiddagskaffe/the og frisk frugt.

Frokostbuffet i caféen med hjemmelavede specialiteter inkl. 1 øl, vand eller vin.
 
Kildevand i mødelokalet.

Pris 405 kr

HELDAGSMØDE
Morgenbuffet i caféen med kaffe, the, juice, hjemmebagt rugbrød, grovboller, oste, 
pålæg, marme lade og smør. (Morgenbuffeten kan tidligst være klar fra kl. 9.00)) 

Formiddagskaffe/the og frisk frugt, serveret ved mødelokalet.

Frokostbuffet i caféen med hjemmelavede specialiteter inkl. 1 øl, vand eller vin. 

Kaffe, the, kage og kildevand i mødelokalet.

Pris 475 kr



KONFERENCEPAKKER  

FROKOSTMØDE
Frokostbuffet i caféen med køkkenets hjemmelavede specialiteter og årstidens råvarer 
inkl. 1 øl, vand eller vin.

Kaffe, the, hjemmebagt sødt, frisk frugt, saltede nødder og tørret frugt, serveret ved 
mødelokalet.

Kildevandvand i mødelokalet.

Pris 365 kr

FORMIDDAGSMØDE MED CROISSNT  
Kaffe/the, kildevand og frugt, serveret ved mødelokalet.

Pris 125 kr

EFTERMIDDAGSMØDE MED DAGENS KAGE
Kaffe/the, kildevand og frugt, serveret ved mødelokalet.

Pris 125 kr



MENU 
April, maj, juni 2018

FORRETTER
Røget laks med råsyltet agurk og selleri mayonnaise.

Krabbemousse med citroncreme og brødcroutoner.

Rørt kalvetatar med confiteret æggeblomme.

HOVEDRETTER
Havtaske med bok choy, majs med rød pebersauce og vilde ris.

Kalvespidsbryst med kartoffelmos, friterede løgringe, syltet selleri og peberrodssauce.

Langtidsstegt oksefilet med asparges, pommes rösti og estragon sauce.

DESSERTER
Chokoladekage med bær og friteret lakridssnørebånd.

Kardemomme pocheret fersken med bærsorbet og chokolade.

Arla unika oste med hjemmesylt. 

2 retter uden vin  pris 285 kr
3 retter uden vin  pris 365 kr
1 hovedret  pris 175 kr

Husets vin 
2 glas 110 kr 3 glas 165 kr Ad libitum 235 kr

Tilpasset vinmenu
til 2 retter 195 kr til 3 retter 250 kr



MENU 
Juli, august, september 2018

FORRETTER
Rimmet torsk med rygeost, radiser og rugbrødssne.

”Surf and turf” okse og kæmperejer med tomat, rødløg og tabasco.

Paella med kylling, muslinger og safran.

HOVEDRETTER
Orange svinekæber med rødder, selleri og maste kartofler.

Langtidsstegt kalvefilet med kantareller, sukkerbagt rødløg, spaetzle og estragon creme.

Sandart med rødbeder, spidskål, små kartofler og dild smør.

DESSERTER
Fersken Melba og hvide vanilje kys.

Jordbær romanoff.

Rabarber med æble strudel, rosiner og fløde. 

2 retter uden vin  pris 285 kr
3 retter uden vin  pris 365 kr
1 hovedret  pris 175 kr

Husets vin 
2 glas 110 kr 3 glas 165 kr Ad libitum 235 kr

Tilpasset vinmenu
til 2 retter 195 kr til 3 retter 250 kr



MENU 
Til mødelokaler / café (min. 12 pers.)

Æggekage toppet med tomat, agurk, radisser, purløg og stegt flæsk.
Hertil hjemmebagt rugbrød og sennep.

Pris 125 kr

Varmrøget laks med røræg og salat. Hertil hjemmebagt brød.

Pris 125 kr

Chili con carne med creme fraiche og hjemmebagt brød.

Pris 125 kr



 EKSKLUSIV FROKOST BOKS 
 Minimum 25 personer

Røget laks med rygeostcreme

Parmaskinke på bund af salat

Roastbeef

Marineret kartoffelsalat

Ost og nødder

Chokolademousse

Hjemmebagt brød og smør

Pris 175 kr
Ekskl. drikkevarer

Lækkert picnictæppe med MOMU logo 35 kr

Frokost boksen kan bestilles ud af huset og  
vi leverer gerne til større selskaber og events.

Vi tager forbehold for ændringer i sortimentet.


