Når frokosten skal være let og lækker
Mindre selskaber – min. 9 pers.

Vælg mellem:
* Årstidens tallerken med fem små sæsoninspirerede mundfulde 199,* 2 stykker smørrebrød fra menuen efterfulgt af 2 gode oste 199,1 gl. vin. øl, eller vand under spisning
Samlet pakke 245,- Inkl. kaffe/te 265,Holdet placeres samlet ved 6-8 pers. borde, men garanteres ikke eget lokale.

Når aftenen skal være let og lækker
Mindre selskaber – min. 9 pers.

Dit selskab i hjertet af Odense
Centralt
i hjertet af
odense

Vælg mellem:
Årstidens
tallerken
med
fem
små sæsoninspirerede mundfulde 199,*
* Sæsonhovedret fra menuen 195,1 gl. vin. øl, eller vand under spisning
Samlet pakke 245,- Inkl. kaffe/te 265,Holdet placeres samlet ved 6-8 pers. borde, men garanteres ikke eget lokale.

Gruppetilbud

Mad ud af huset

Mindre selskaber – min. 9 pers.

Mindre selskaber – min. 9 pers.

Velkomstglas med snacks 98,3-retters sæsonmenu 295,Kaffe/te 35,- Sødt til kaffen 25,-

Vi laver gerne mad til jeres selskab, som skal
afholdes derhjemme – vi aftaler individuelt,
sådan vi får tilpasset menu, og det praktiske,
for at sikre, det opfylder jeres behov.

Samlet pakke 395,- pr. pers.
Holdet placeres samlet ved 6-8 pers. borde,
men garanteres ikke eget lokale.
Hvid- og rødvin under middag
+ 1 gl. dessertvin 195,- (max 3 timer)

Og igen i år har vi desuden
nytårsmenu ud af huset –
læs mere på vores hjemmeside
www.druenogboennen.dk

Vi glæder os til at være dit selskabssted i hjertet af Odense
Kontakt os på mail kontakt@druenogboennen.dk eller telefon 66111813
for yderligere spørgsmål, inspiration eller booking.
Med forbehold for ændringer, gældende 2019. Med mindre andet er aftalt forholder vi os til HORESTA´s afbestillingsregler.

Vestergade 15 · Flakhaven · 5000 Odense C · Tlf. 66111813 · www.druenogboennen.dk

druenogboennen

Med en central beliggenhed i hjertet af Odense er Druen & Bønnen et oplagt
sted at mødes til glædelige begivenheder. Vi skræddersyr dit arrangement og
tilpasser os årstiden og dine ønsker. Her finder du et oplæg til inspiration –
sammen finder vi det helt rette indhold til arrangementet.

Brunch, Frokost, Aften - Selskab, Fest, Møder
Velkommen ind og se lokalerne

Brunch Buffet/Tallerken

Frokostbuffet

Aftenbuffet

Julebuffet f.eks.

Kun lukket selskab – min. ca. 30 pers.

Kun lukket selskab – min. ca. 30 pers.

Kun lukket selskab – min. ca. 30 pers.

Kun lukket selskab – min. ca. 30 pers.

Yoghurt, kompot og müsli
Krydrede pølser
Kyllingesalat m/sprød lufttørret skinke
Røræg af øko æg
Frisk frugt
2 slags pålæg med tilbehør
Udvalg af ost
Hjemmebagt kage
Brød og smør samt kaffe/te/juice/isvand

Varmrøget hvid fisk med
frisk urtecreme og sprøde salater.
Tarte Flambeé; klassisk som i Alsace med løg,
bacon og cremefraiche på sprød bund.
Confiterede kyllingelår med kold årstidssalat.
Rosastegt kalveculotte med sæsongrønt
kalvesky og bearnaise.
Udbud af oste med afstemt tilbehør.
Lille dessert efter sæson.

Varmrøget laksesalat med
urtecreme og sprødt.
Unghaneballotine med plukkede salater,
grov sennepsmayo og vincotto.
Braisserede svinekæber med årstidssalat.
Rosastegt oksetykstegsfilet med sæsongrønt,
kalvesky og bearnaisesauce.
Udbud af oste med afstemt tilbehør.
Lille desserter efter sæson.

Indhold kan aftales individuelt

Indhold kan aftales individuelt

Indhold kan aftales individuelt

269,- pr. pers. (min. 30 pers.)

275,- pr. pers. (min. 30 pers.)

295,- pr. pers. (min. 30 pers.)

Sprød minispætte med syltet gulerod, blomkål
og cornichoner samt gurkemajemayo.
Varmrøget hvid fisk med sennep,
sprøde svær og beder.
Lufttørret okseinderlår med
tranebær og jordskokker.
Langtidstilberedt svineryg samt confiterede
andelår, bagt græskar, kartofler og portvinssauce.
Hertil grønkålssalat.
Udbud af oste med afstemt tilbehør.
Små trifils a la ris a la mande.

Børn under 10 år ½ pris
Prisen er for et
3 timers lukket arrangement ekskl. duge og blomster

Børn under 10 år ½ pris
Prisen er for et
4 timers lukket arrangement ekskl. duge og blomster

Børn under 10 år ½ pris
Prisen er for et
5 timers lukket arrangement ekskl. duge og blomster

Duge og enkel stilkblomst 350,Særlige dekorationer – pris efter aftale
Pris pr. påbegyndt time efter aftalt tid 800,-

Duge og enkel stilkblomst 350,Særlige dekorationer – pris efter aftale
Pris pr. påbegyndt time efter aftalt tid 800,-

Duge og enkel stilkblomst 350,Særlige dekorationer – pris efter aftale
Pris pr. påbegyndt time efter aftalt tid 800,-

Frokost Selskabspakke

Aften Selskabspakke

Jule Selskabspakke

Kun lukket selskab – min. ca. 30 pers.

Kun lukket selskab – min. ca. 30 pers.

Kun lukket selskab – min. ca. 30 pers.

Velkomstglas med snacks 98,3-retters sæsonmenu eller -buffet 295,-

Velkomstglas med snacks 98,3-retters sæsonmenu eller -buffet 295,-

Velkomstglas med snacks 98,3-retters julemenu eller -buffet 295,-

Menu kan aftales individuelt

Menu kan aftales individuelt

Menu kan aftales individuelt

Kaffe/te 35,Sødt til kaffen 25,-

Kaffe/te 35,Sødt til kaffen 25,-

Kaffe/te 35,Sødt til kaffen 25,-

Samlet pakke 375,- pr. pers. (min. 30 pers.).

Samlet pakke 395,- pr. pers. (min. 30 pers.).

Samlet pakke 395,- pr. pers. (min. 30 pers.).

Børn under 10 år ½ pris
Prisen er for et 4 timers lukket arr. ekskl. duge og blomster

Børn under 10 år ½ pris
Prisen er for et 5 timers lukket arr. ekskl. duge og blomster

Børn under 10 år ½ pris
Prisen er for et 5 timers lukket arr. ekskl. duge og blomster

Duge og enkel stilkblomst 350,Særlige dekorationer – pris efter aftale
Pris pr. påbegyndt time efter aftalt tid 800,-

Hvid- og rødvin under middag
+ 1 gl. dessertvin 195,- (max 3 timer)

Hvid- og rødvin under middag
+ 1 gl. dessertvin 225,- (max 3 timer)

Duge og enkel stilkblomst 350,Særlige dekorationer – pris efter aftale
Pris pr. påbegyndt time efter aftalt tid 800,-

Duge og enkel stilkblomst 350,Særlige dekorationer – pris efter aftale
Pris pr. påbegyndt time efter aftalt tid 800,-

Indhold kan aftales individuelt
295,- pr. pers. (min. 30 pers.)
Børn under 10 år ½ pris
Prisen er for et 5 timers lukket arr. ekskl. duge og blomster
Duge og enkel stilkblomst 350,Særlige dekorationer – pris efter aftale
Pris pr. påbegyndt time efter aftalt tid 800,-

