Selskabsbuffet

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 Café 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
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• Selskabsbuffeter kun mod forudbestilling.
• Hvis nogle af buffetmenuerne 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.
•
•
•
•
•
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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.

STOR OG LÆKKER BRUNCHBUFFET

Serveres kun mod forudbestilling og ved min. 40 personer.
Børn u. 10 år halvpris

Brunchbuffet

Vores store brunchbuffet består af følgende:
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Pålæg på 3 måder med tilbehør
Forskellige oste med tilbehør (v)
Koldrøget laks med creme (v)
Rødspættefilet med remoulade (v)
Pastasalat
Halve æg med rejer (v)
Blandet salat (v)
Tomatsalat med mozzarella & pesto (v)
Humus med grøntsagsstænger (v)
2 slags yoghurt med müsli (v)
Honning og nutella (v)
Røræg (v), brunchpølser og bacon
Frikadeller
Lun leverpostej med ristede svampe
Rösti (v)
Grøntsagstærte (v)
Frisk frugt
Chokolademousse
Spandauer og kanelsnegle
Bag selv vafler
Friskbagt rugbrød, forskellige rustikke brød og små stenovnsbagte
surdejsboller

** Fri drikkelse består af: Kaffe, te, mælk, æblejuice, appelsinjuice,
citronlemonade, iste, kakaomælk & vand
Vores brunchbuffet laves også ud af huset ved min. 15 personer
229,- pr person uden drikkevarer.

275,Inkl. fri drikkelse **
Mulighed for eget lokale
kun ved min. 40 personer
Børn u. 10 år halvpris

Serveres kun mod forudbestilling og ved
min. 35 personer.

Frokostbuffet

Børn u. 10 år halvpris
•
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2 slags sild med hjemmelavet dressing (v)
Æg og rejer (v)
Hjemmelavet hønsesalat
Laksecreme med urter (v)
Rødspættefilet med hjemmerørt remoulade (v)
Hakkebøffer med bløde løg
Svinemørbrad med champignon á la creme
Lun leverpostej med bacon og ristede svampe
Frikadeller
Flødekartofler og stegte kartofler (v)
Ostefad med frisk frugt (v)
Æble eller rabarbertærte med creme fraiche
Rustikt brød, rugbrød og smør

289,Inkl. isvand

Vores frokostbuffet laves også ud af huset
ved minimum 15 personer 289,- pr person uden drikkevarer.

Reception/
tapasbuffet

Serveres kun mod forudbestilling og ved
min. 35 personer.
Børn u. 10 år halvpris
•
•
•
•
•
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Klassisk Cæsarsalat med kylling
Pastasalat
Koldrøget laks marineret i rødbede (v)
Stegte tigerrejer med hvidløg og chili (v)
Forskellige bruchetta (v)
Dadler svøbt i bacon
Friske grøntsagsstænger med hummus (v)
Oliventapenader (v), rugbrødsnack (v) og ølpølser
Svinemørbrad med champignon á la creme
Brie med druer (v)
Æble eller rabarbertærte med cremefraiche
Frisk frugt med chokolademousse
Rustikt brød, rugbrød og smør

Vores reception og tapasbuffet laves også ud af
huset ved min. 15 personer 299,- pr person.

299,Inkl. isvand

Serveres kun mod forudbestilling og ved min. 35
personer.
Børn u. 10 år halvpris
FORRET

Aftenbuffet

• Tigerrejer med hvidløg og chili i hvidvinssauce (v)
• Vitello Tonato med kapersauce og marineret grøn
peber

375,Inkl. isvand

• Broccolisalat
• Klassisk Cæsarsalat med kylling
• Tomatsalat med mozzarella & balsamicoeddike (v)
• Couscous salat med abrikoser, nødder, grønne oliven og
friske urter
HOVEDRET
Lidt lækkert til kaffen
Prisvindende romkugler
• Bagt laks med ratatouille (v)
& Kransekage
• Langtidsstegt oksespidsbryst med svampesauce
59,- pr person
• kalveculotte eller 1. klasses oksemørbrad (+69kr) med
bearnaise sauce eller confiterede andelår med appelsiner
og andesauce
• Ristede kartofler (v)
TILKØB AF EKSTRA
• Pilav ris (v)
PAKKE:
DESSERT

•
•
•
•

Chokolademousse
Panna cotta med hindbærsauce
Creme brulee
Kagebræt eller isfad

Vores Aftenbuffet laves også ud af huset ved
min. 15 personer 375,- pr person.

• Marineret sashimi-tun på
sprød salat
• 1 klasses oksestatar med
trøffelmayo
• Vegetariske tacos
• Ostebræt med tilbehør
99,- 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.
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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
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