Selskaber
Menu

Om Café KiK
Velkommen til Hillerøds hyggeligste selskabslokale, med
den mest fantastiske udsigt til Slotssøen og Frederiksborg
Slot!

Skal du holde selskaber eller arrangementer i dejlige omgivelser er
Cafe KiK stedet med Hillerøds smukkeste udsigt til Slotssøen og
Frederiksborg Slot. Hos os kan i få jeres eget lokale med egen bar og
bedste udsigt i byen. Vi kan klare næsten alt også hvis der er nogle
menuer/buffeter i har i tankerne som ikke er beskrevet her.

generelle vilkår og betingelser for selskaber

1
2

3

• Selskabsmenuer kun mod forudbestilling.
• Hvis nogle af menuerne og drikkepakkerne ikke opfylder jeres ønsker, er i velkommen til at
kontakte os, så vi i fællesskab kan finde en pakke, der opfylder jeres behov.
•
•
•
•

Priser – lokaleleje med egen bar og bedste udsigt i byen
Mandag til torsdag 900kr
Fredag til søndag samt helligdage 1800kr
Prisen er gældende for 6 timers leje fra ankomst/start af arrangement. Man skal dog være
min 40 personer for at kunne booke eget lokalet.
• Ekstratimer pr. påbegyndt time 750kr
• Hvis man er et selskab under 40 personer har vi mulighed for og afskærme jer fra andre gæster
ved at sætte skillevægge/reoler op som afskærmning, så er der selvfølgelig ikke lokale leje.
• Vær opmærksom på, at vi kræver et depositum på 6 000 DKK. Hvis man annullerer selskabet
3 måneder før ankomst, får man 3 000 DKK tilbage af depositum, og hvis man annullerer
selskabet under 3 måned før ankomst beholder vi jeres depositum.
• Forudbetaling skal ske inden for 5 arbejdsdage efter reservationen er lavet til konto:
REG.NR. 6512 KONTONR. 3062687729
• Send bekræftelse af overførsel til hillerod@cafekik.dk
• At ændringer i menuen kan accepteres op til 2 uger før jeres selskab.
• At ændringer i antallet af personer er 2 uger før jeres selskab. Efter den tid vil deltager antallet
være bindende.

FORRET

BASIC

•
•
•
•

Røget laksetatar og peberrodsmousse (v)
Grillede Grøntsager - pesto og pecorino ost (v)
Cæsarsalat med kylling
Bruschetta - tomat, parmesan og basilikum (v)

HOVEDRET

•
•
•
•
•

Bagt sandart - purremousse og karamelliseret gulerod (v)
Grillet kyllingebryst - belgisk pommes frites, blandet salat
med vinaigrette og bearnaise dip
Grillet svinemørbrad - ovnbagte kartofler, grøntsager og
valgfri sauce - svampesauce eller bearnaisesauce
Pasta rejer - pasta penne, limestegte tigerrejer, chili,
grøntsager, kokosmælk og hummerfløde (v)
Vegetartærte, græskar hummus og blandet salat (v)

DESSERT

•
•
•
•

Chokoladekage “Flydende Hjerte”- vaniljeis og friske
bær
Pandekager a’la Crêpe Suzette - appelsinsirup og
vaniljeis
Rabarbertærte - flødeskum og friskebær
Æbletærte - crème fraiche og friske bær

NATMAD

•

Hotdog, dagens suppe eller smørrebrødsfad med
dyrlægens natmad, rullepølse og spegepølse

Forret - du kan vælge
enten 1 pr. person eller
vælge 3 forreter på et
tapasbræt

325,Inkl. isvand
pr. person

Natmad

85,-

pr. person

FORRET

•

STANDARD

•
•
•
•
•

Sprøde kartoffelpandekager - koldrøget laks, crème fraiche og
laksekaviar (v)
Stegte tigerrejer - chili, hvidvin, hvidløg og brød (v)
Oksecarpaccio - parmesan og trøffelolie
Bruschetta - tomat, parmesan og basilikum (v)
Salat - ristet andebryst og jordbærvinaigrette
Vegetartærte - græskar hummus og blandet salat (v)

HOVEDRET

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KiK Stjerneskud - panerede rødspættefilet, koldrøget laks,
rejesalat og dild, asparges, ristet toastbrød, honning og sennep
dressing, romainesalat og citron (v)
Bagt torsk - stegte spinat og kartoffelmos med smør (v)
Svinemørbrad - cremet svampesauce, ovnbagte kartofler og
broccoli med mandelsmør
Grillet 1. klasses oksemørbrad (Kornfodret – Uruguay) ovnbagte kartofler, grøntsager og valgfri sauce - svampesauce
eller bearnaisesauce
Ravioli med svampe - cremet sauce og trøffelolie, parmesan (v)
Pasta kylling - pasta farfalle, kylling, spinat, pinjekerner,
soltørrede tomater, grøn pesto og parmesan
Kalveculotte - årstidens grønt, bearnaisesauce og stegte
kartofler
Angusculotte - årstidens grønt, svampesauce og ovnbagte
kartofler
Spidsbryst - grønne bønner, svampesauce og flødekartofler

DESSERT

•
•
•
•
•
•

Crème Brûlée - friske bær og vaniljeis
Chokoladekage “flydende hjerte” – vaniljeis og friske bær
Belgisk vaffel – vaniljeis, friske bær og chokoladesauce
Rabarbertærte - friske bær og flødeskum
Æbletærte - crème fraiche
Vaniljeis med bailey’s - friske bær

NATMAD

•

Hotdog, dagens suppe eller smørrebrødsfad med dyrlægens
natmad, rullepølse og spegepølse

Forret - du kan vælge
enten 1 pr. person eller
vælge 3 forreter på et
tapasbræt

375,Inkl. isvand
pr. person

Natmad

85,pr. person

FORRET

•
•
•
•
•

PREMIUM

•
•

Vitello tonnato
Rejecocktail - avocado og grissini (v)
Varmrøget laks - tartarsauce, vagtelæg og syltede agurker (v)
Grillede kammuslinger - citron, smørsauce og jordskokkemousse (v)
Premium Tatar af Oksemørbrad - 1. Klasses tatar af oksemørbrad,
sennep, løg, cornishoner, æggeblomme, trøffelmayo, ristet brød
Thai beef Salat - romainesalat, glasnudler, flatsteak, koriander,
hvidløg, mango og frisk chili
Dagens suppe - brød og smør

HOVEDRET

•
•
•
•
•
•
•
•

Frutti di Mare tallerken – dagens grillet fisk, rejer, kammuslinger og
blæksprutte (v)
Grillet 1. klasses oksemørbrad (Kornfodret – Uruguay) - Pommes
Anna, årstidens grøntsager og valgfri sauce - svampesauce eller
bearnaisesauce
Grillet 1. klasses ribeye (Kornfodret – Uruguay) - blandet salat,
belgisk pommes frites og valgfri sauce - svampesauce eller
bearnaisesauce
Bagt Sandart - porre mousse, grøn asparges og bearnaisesauce (v)
Bagt Laks med Ratatouille, friske urter (v)
Pasta Oxe - pastapenne, oksemørbrad, trøffelolie, portobellosauce og
parmesan
Risotto - svampe, grillet kylling, asparges og parmesan (v)
Vegetartærte - græskar hummus og blandet salat (v)

DESSERT

•
•
•
•
•
•
•

Marengs Dessert - hvid chokolademousse, Bailey’s, chokoladestykker
og friske bær
Chokoladekage “Flydende Hjerte” - vaniljeis og friske bær
Crème Brûlée - friske bær og vaniljeis
Frugtsalat - sorbet is og frisk mynte
Dessert tapas - mini chokoladekage, mini crème brûlée og frugtsalat
Belgisk vaffel - vaniljeis, friske bær og chokoladesauce
Friske jordbær med vaniljeis (kun fra 1 maj til 31 august)

NATMAD

•

Hotdog, dagens suppe eller smørrebrødsfad med dyrlægens natmad,
rullepølse og spegepølse

Forret - du kan vælge
enten 1 pr. person eller
vælge 3 forreter på et
tapasbræt

449,Inkl. isvand
pr. person

Natmad

85,pr. person

DRIKKEVARE

Husets sjusser &
5 valgfrie cocktails

199,-

3 timer i samme
tidsrum som fri
øl, vin & vand

199,-/299,2 eller 3 timer i
forlængelse
af fri øl, vin & vand

399,-

*Tilbydes kun som tilkøb ved
køb af fri øl, vin & vand

249,2t pr. person

•
•
•
•
•

Velkomstbobler
Fri soda
Fri kaffe & te
Fri fadøl
Fri husetvin (Rød,
Hvid, Rosé)

4t pr. person

499,-

299,-

5t pr. person

3t pr. person
•
•
•
•
•

Velkomstbobler
Fri soda
Fri kaffe & te
Fri fadøl
Fri husetvin (Rød,
Hvid, Rosé)

*Hvis ikke man ønsker drikkepakke til sit selskab er dette også muligt.

•
•
•
•
•
•

Velkomstbobler
Fri soda
Fri kaffe & te
Fri fadøl
Fri husetvin
En lille en til kaffen
(cognac & baileys)

• En valgfri cocktail
(skal bruges indenfor
tidsrummet)

849,8t pr. person
Hel aftenarrangement

• Velkomstdrink - chips og
nødder
• Fri soda
• Fri kaffe & te - lidt sødt
• Fri fadøl
• Fri vin
• Fri drinks (4 timer)
• Fri cocktails - vælg 4 af
byens bedste cocktails
(4 timer)
• Fri cognac & baileys under
kaffen

Café KiK
Torvet 4c, 3400 Hillerød
Mail: hillerod@cafekik.dk
Tlf.: 72 58 50 00
www.cafekik.dk

cafe_kik_hillerod

Cafe KiK Hillerød

