
GRUPPEMENU

7. oktober - 16. november

*For selskaber på 8 personer eller mere, skal der bestilles samme menu til

hele selskabet

3 retter 395 - 4 retter 450 - 5 retter 495

(*Undtaget er vegetarer, veganere og andre diætbetingelser, som gluten eller laktosefri - 

her tillægges dog et beløb på 20,- pp)

Prisen er inkl. brød, smør samt vand, som er renset og filtreret og serveres både med & uden brus

VELKOMMEN
. . . . . . 75Spumante               

Veneto, Italien
. . . . . . . 90Baron Albert 

Champagne, Frankrig
. . . . . . . . . . . . . . 25Snacks 

Rodfrugtchips/mandler

FORRETTER
Rimmet torsk              
Ponzu dressing - estragon olie  -
glaskålscrudité

Tatar                
'Grambogaad'          
Rødbede - lammehjerte - svampe

Vegansk Crème
palestine                     
Jordskokker - purløgsolie - kørvel

HOVEDRETTER
GRILLET IBERISK SORTFODSSVIN 
Valnødder a la crème - selleripuré - palmekål

BARBECUE KALVETVÆRREB                
Aromatic sauce - brocollini - solsikkekernepuré

STEGT LYSSEJ (+30)                                                  
Røget ørredrogn - bagte jordskokker - Beurre Blanc

VEGANSK GRÆSKARTÆRTE (+20) 
Hokaidopuré - ristede græskarkerner - dashi

OST & DESSERTER
RØDE KRISTIAN                                                          
Solsikkepuré - tyttebær - grillet brød

ROMBRAISERET ANANAS                                   
Brun farinsauce - vaniljeis - havrecrumble

Æble                                                               
Karamelliseret æblegrød - kanelsnegleis - vaniljefløde

Vegansk æbledessert                                    
Karamelliseret æblegrød - æblesorbet - vaniljesauce

DRIKKEVARER
Vi beder jer på forhånd meddele om selskabet ønsker vinmenu, husets vine eller vin fra vinkortet,

således at vores tjenere kan forberede sig før jeres ankomst

250/325/400Vinmenu                                              
(3, 4, 5 glas)

80Kaffe, te & chokolade (3 stk.)        
Avec + 90

. . . . . . . . . . . . . . . . . 450Vinmenu - flaske 250Fri bar  (2 timer - efter middagen)                       
Husets vine, øl, softdrinks & longdrinks (skal
forudbestilles til hele selskabet)

75/300Husets vine glas/flaske              
Vinkort er at finde på vores hjemmeside

BØRNEMENU
Fiskefilet med pommes frites & is til dessert - vand & valgfri sodavand

250



ANKOMST
Vi beder jer venligst overholde den aftalte ankomsttid

BETALING
Den endelige regning afregnes sidst på aftenen. Ved aftale om fakturering - opkræves et

fakturagebyr på 50 kr. CVR-nummer eller EAN-nummer skal opgives via e-mail senest 4 dage før

ankomst.  Kreditkortgebyr: Kommercielle kort, der er udstedt inden for eller uden for EU / EØS,

og private kort, der er udstedt uden for EU / EØS, opkræves et gebyr. På alle transaktioner via

American Express-kort opkræves der et gebyr.

AFBESTILLINGSPOLITIK
En gruppe på 8 personer eller derover, kan omkostningsfrit annullere indtil 14 dage før ankomst.

Indtil 4 dage før ankomst er omkostningerne 25% af menuprisen. Endelig antal gæster, samt valg

af menu, vin osv. Skal ske pr. e-mail senest 4 dage før ankomst. Herefter faktureres den fulde

menupris for det antal gæster der er bestilt til .  Dette gælder også for aflysning eller reduktion i

af antallet af gæster samt no-show.

BRYLLUPSKAGE
Vi tilbyder bryllupskager fra det berømte konditori 'La Glace'.  Kontakt 'La Glace' pr. e-mail på

conditori@laglace.dk for at aftale nærmere. Prisen på bryllupskager starter fra kr 2.300 og

inkluderer moms, levering og servicetillæg til Restaurant Maven.

PRIVAT SELSKAB
Maven har 2 smukke private selskabslokaler på 1.  sal.                                                       

Mindestuen: 21-50 gæster.                                                                                                              

Logestuen: 8-20 gæster.                                                                                                               

Mødepakker: 5-30 gæster - se vores mødepakke priser på vores hjemmeside


