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Velkommen til Norsminde Kro

fi

På Norsminde Kro er det vores mål, at jeres ønsker bliver opfyldt.
Vi ønsker, at vores gæster får en uforglemmelig oplevelse her på kroen. Vi har i vores
selskabsbrochure samlet en række selskaber og idéer, der kan skabe en fantastisk
ramme om jeres fest.
Her i brochuren nder i forslag til den klassiske middag, helaftensselskab, vores
populære tapas selskab, og andre muligheder. Vi har stillet nogle eksempler op på
menuer, så I kan blive inspireret. Vores køkken følger årstiderne og benytter sig altid
af de råvarer der er i sæson. Vi benytter også alle de lokale producenter der er når vi
skal handles råvarer ind.
Vi sætter alle en ære i at lægge kreativitet og sjæl i vores arbejde. Fra de første møder
og forberedelser, hvor vi sammen skræddersyr arrangementet efter jeres idéer,
ønsker og budget til selve afholdelsen af jeres selskab.
Vi ønsker jer hermed god og inspirerende læsning i selskabsbrochuren og vi glæder
os til, at planlægge en fantastisk fest sammen med jer.
I er altid velkommen til at tage uforpligtende kontakt til os.
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Inspirationsmenu.
Forår

fi

fi

Forret
• Ørred fra fjorden, røget i egen ovn serveret med radiser & hytteost
• Carpaccio af rund sk med ke r, brøndkarse & syltet agurk
• Asparges efter chefkokkens valg
Hovedret
• Rosastegt tyksteg af dansk kalv, serveret med sæsonens grønt og sprød
Polyarski. Hertil Sauce Madeira
• Bryst af fransk unghane, serveret med ratatouille af spæde grøntsager, hertil
tomatiseret sauce Blanquette
• Lam fra Ajstrup serveret i frikasse med håndpillede rejer & dild
Dessert
• Lokale æbler i variation
• Danske rabarber i variation, hertil vaniljecreme og hvid chokolade
• Chokoladeskal med kraftig chokolademousse, hertil havtornssorbet og
cremet karamel
Klassisk menu 3 retter 425,Sæson menu 3 retter 550,- (markerede retter)
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Inspirationsmenu.
Sommer
Forret
• Gravad kalv med artiskok & lokale salater
• Kulmule ”mi Cuit” serveres med fennikel & hummercreme
• Terrin af letsaltet kammuslinger & ærter
Hovedret
• Dansk kalv, vores egen Polyarski serveret med glaserede rødder & en
tomatiseret kalvesky
• Fransk unghane med glaceret kål & vadouvan
• Rosastegt mørbrad af kalv, brisler & skummende persillecreme
Dessert
• Jordbær ”koldskål”, lakrids & mynte
• Ferskner a la melba med cremet vaniljeis
• Pavlova med årstidens bær & creme anglaise
Klassisk menu 3 retter 425,Sæson menu 3 retter 550,- (markerede retter)

6

Inspirationsmenu.
Efterår

ff

Forret
• Kuller lagt i pres med friske urter, syltede æbler & vanilje
• Terrin af and med tranebær & trø el
• Salat af hummer fra fjorden serveret i en sprød tartelet

ff

Hovedret
• Kalv i variation serveres med saltbagt selleri, græskar & en kraftig kalve glace
• Braiseret okse ”på gammeldags manér”, serveres med karto el pure & efterårs
grønt
• Rosastegt Fransk landand, hertil sprød croquette & grøntkål
Dessert
• Pocheret pære i portvin, chokoladeis & vaniljesauce
• Vacherin af lokale æbler
• Mille feuille serveret med lavendelcreme, lakrids & blommer

Klassisk menu 3 retter 425,Sæson menu 3 retter 550,- (markerede retter)
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Inspirationsmenu.
Vinter
fi

Forret
• Sæsonens torske sk hertil spæde salater, bacon emulotion & lokale
rødder
• Terrin af unghane, serveres med græskar og syltede bøgehatte
• Færøsk laks tilberedt Mi Cuit, med tang & dashi bouillon

ff

ff

Hovedret
• Dansk kalv i variation med lokale løg, puré af selleri & braiserede rødder
• Pot au Feu af okse hertil rødder & urter
• Oksemørbrad ala Rossini, serveres med karto el puré, foie gras &
trø elsauce
Dessert
• Daddelkage ”anglaise” med karamel og vanilje iscreme
• Chokolade & æbler i variation med sprød marengs.
• Ananas braiseret i mørk rom, karamel ganache & tonga iscreme
Klassisk menu 3 retter 425,Sæson menu 3 retter 550,- (markerede retter)
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Det klassisk selskab
ff

• Aperitif med små salte snacks
• 3 retter klassisk årstidsmenu
• Husets vine ad libitum under middagen
• Ka e & te med sødt
• Natmad
Pris pr. person 998,-

Sæson selskab
ff

• Aperitif med små tapas
• 3 retter sæson menu
• Udvalgte vine fra vores vinkælder, ad libitum under middagen
• Ka e & te med sødt
• Natmad
Pris pr. person 1298,-
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Tapas selskab – en bestseller

fi

Tapas er det klassiske spanske måltid, som er kommet meget frem i Danmark. El
Tapeo kaldes det, når man spiser tapas. Det er en hyggelig og uformel måde, hvorpå
man samles om bordet og præsenteres for mange velsmagende retter. Vi tilbyder
vores egen form for tapas, som serveres løbende til bordet. Selskabet kan benyttes til
frokost & aften.
Tapas selskabet indeholder følgende:
5 små tapas forretter
2 sk & skaldyr, 1 fjerkræ, 1 kød & 1 grønt
Tallerken anrettet hovedret af sæsonens råvare
Petitfours
Frokost: 598,- pr. person (4 timer til frokost)
Aften 698,- pr. person
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Barnedåb
.
Det er altid en stor begivenhed, når familiens nyfødte skal døbes, og
sammenkomsten efterfølgende er hyggelig og uformel med dagens lille
hovedperson som det naturlige midtpunkt.
Maden skal matche både den store begivenhed og den hyggelige og uformelle
stemning. Til barnedåb kan vi forelå vores klassiske menu, som kan sammensættes
ud fra jeres ønsker.

ff

3 retter for 425,- pr. person
Hertil stiller vi en drikkevarebu et op, der afregnes efter forbrug.
Kontakt os for fremvisning og booking af lokaler.

12

Kon rmation

Når hele familien samles til konfirmation, skal der være noget for både
unge og gamle – og dem midt imellem. Det har vi sammensat menuen
efter, der både byder på klassiske retter og lidt mere uformelle indslag. I
udvælger selv tre retter ud fra vores forslag, det vil også være muligt at
vælge noget afstemt vin der passer til jeres menu.
3 retter fra 425,- pr. person
Hertil stiller vi en drikkevarer buffet op, der afregnes efter forbrug.
Der kan laves tilkøb på aperitif, snacks, kaffe/the med sødt & natmad.
Kontakt os for fremvisning & booking af lokaler
fi
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Près – gourmet selskab
Vores gourmet restaurant PRÈS danner rammerne om jeres selskab.
Vælg mellem vores 5-retters menu eller 8 retter med tilhørende vinmenu der er
afstemt til hver enkelt ret.
Ved mindre selskaber kan I tage plads i vores udsøgte vinkælder, og ved større
selskaber kan et af vores unikke selskabslokaler danne rammerne om jeres
aften.
Det er slow food, der er kræset om og vi lover jer, at det er en helt fantastisk
madoplevelse.
I kan læse om priserne på vores hjemmeside.
www.norsmindekro.dk
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Vin

På Norsminde Kro har vi en stor vinkælder, som giver os en unik mulighed
for at tilpasse en vinmenu til jeres selskab. Vores sommelier har stor
ekspertise til at guide jer til den vin, der passer til jer og den menu i vælger.

fl

ff

fi

fl

I selskabspakkerne, der indeholder vin ad libitum, er der valgt selskabsvine
som er let drikkelige og som kan nydes af de este. Hvis man ønsker at
opgraderer til nogle mere speci kke og specielle vine er dette også en
mulighed.
Tillægget for at opgradere vinene afregnes blot ud fra di erencen af
selskabsvine og indkøbsprisen på de vine man ønsker at opgradere til.
Priser fra 398,- pr. aske

Ideer & Priser
Alle priser er pr. stk. Eller pr. person

ff

ff

ff

ff

Aperitif fra 88,Snacks 55,Små tapas 95,Natmad fra 120,• Eksempler: Karrysuppe, croissanter med hønsesalat, hotdogs eller små tærter
Ka e/the 38,Ka e/the med sødt 75,Avec fra 65,Drikkevare bu et
Vores drikkevare bu et afregnes pr. forbrug
Indhold:
Sodavand & dansk vand
Moste & safte
Flaske øl
Diverse:
Samme menu som voksne til halv pris
Børnemenu 200,Separat morgenmad 185,Runde borde 250,Blomster
Kan bestilles ved Violen i Odder, eller medbringes selv.
Blomster som I ønsker at tage med hjem, skal være fjernet senest kl. 10.00 dagen
efter.

Generel information
Depositum
• En gensidig bekræftelse på bestillingen. Reservationen er først gældende, når
depositummet er indbetalt og registreret. Dette beløb modregnes den endelige
regning. Ved afbud 4 måneder inden arrangementet, tilbagebetales dette beløb ikke.
Efter festen
Fyrværkeri
• Kun ifølge aftale, og med indhentning af lovpligtige tilladelser.
Lokaleleje
• Selskaber under 20 personer: 2000,• Selskaber over 20 personer: Gratis
Ved booking af vores Brasseri er der et leje på 9000,- (medmindre andet er aftalt)
Lokaleleje ved ekstra lokale
• Margrethesalen (50-100): 5000,• Mellemsalen (30-65): 5000,• Rokokostuen (20-35): 4000,• Krostuen (20-40): 4000,• Fjordstuen (20-30): 4000,Kontakt
Tag gerne kontakt ved forespørgsler eller spørgsmål på telefon nummer 86932444
eller mail norsminde@norsminde-kro.dk, ved aftale fremvises vores lokaler.

Gl. Krovej 2
8300 Odder
+45 86 93 24 44
norsminde@norsminde-kro.dk

