
SPIS PÅ
MOESGAARD
MUSEUM
Gælder for minimum 12 pesroner



 DAGENS FROKOSTBUFFET

Fisk

Kød

Oste med lækkert tilbehør

Sprøde salater

Vegetarretter

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

Patatas bravas - sprøde kartofler med aioli og urter

Bikini trufado - toast med skinke, ost og trøffel

Albondigas - spanske kødboller i krydret tomat

Stegte chorizopølser med rosmarin

Ajo blanco - kold hvidløgssuppe med mandler

Udvalg af spanske oste og charcuteri

Diverse tapenader

Hjemmebagt brød

Pris 245 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 
Oktober, november, december 2019

FORRETTER
Torskeryg med kål og syltede perleløg samt sauce på skilt kærnemælk med dildolie.

Kold ærtesuppe med rejer, hytteost og krondild.

Rimmet laks med fermenteret citronmayo, syltede gulebeder og spæde salater.

HOVEDRETTER
Unghanebryst med trøffel souffle fars, sprødt kyllingeskind, smørpocheret gulerødder, 
syltede perleløg og svampesauce.

Ballotine af svinemørbrad med urtefars, confiteret kartoffel, rødbedepuré 
og honning glaseret rødbeder.

Stegt oksefilet med syltede svampe, saltbagt selleripuré af jordskokker  
og jordskokkechips, Sauce Bordelaise med solbær og røget marv.

DESSERTER
Passionsfrugtmousse med chokolade i forskellige teksturer.

Tarte Tatin med citrontimian, saltet karamelsauce og pisket creme fraiche 48%.

Tre danske oste med sprødt og kompot.

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


