
VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JERES 
 

SELSKAB VELKOMMEN I KOMPASSET



SELSKABSMENUER 

 
// AFTENMENU 

1700 - 22.00 
3-retters menu 

 
PRIS PER GÆST 345 KR.

 
// TANGMENU 

17.00 - 22.00 
3-retters menu 

 
PRIS PER GÆST 385 KR. 

 

  
// KOMPASSET RUNDT 

11.30 - 17.00  
  3 mindre stykker smørrebrød      

Vælg på forhånd, hvilke stykker  
    smørrebrød I kunne tænke jer.         

 
PRIS PER GÆST 225 KR.

SMØRREBRØD

// VEGANSK 
Skorzonerrod - avocadoolie - svampepuré - citronmayo   95 kr.                   
Tilkøb: Perlebyg - blommekompot - syltede løg                 50 kr. 
 
// HAFNIA  
Løgsild - vadouvan - karrymayo - estragonolie -  
ristet boghvede - æbler                        95 kr. 

// RETRO 
Skaldyrssalat - avocadocreme - syltede beder -  
gulerødder                                                                   115 kr. 

// RAVNEN  
Rimmet laks - rygeostcreme - radise - agurk - dild            120 kr.

// AUREUS 
Varmrøget havtaske - tomat - purløgsolie -  
saltet hytteost - græskarkerner                                       120 kr. 
 
// RED BONE 
Ølbraiseret svineskank - kimchimayo -  
gulerod - koriander - puffet gris                                  120 kr.

// DARK FOREST BENEATH THE FLOWERS 
Kylling - urtecreme - madagascarpeber -  
svampe - ristet bayonne                                                110 kr.

 // KING MIDAS  
Grillet flat iron steak - bearnaisecreme -  
karamelliserede løg                                                      115 kr.  
Tilkøb: Pommes frites - bearnaisecreme                            55 kr.

// BASIC INSTINCT  
Tatar af okseinderlår - beder - aioli - jordskok -  
sort hvidløg - æggeblomme                                             115 kr.  

// PATRIARKEN 
Rejer - marineret skorzonerrod - citronmayo -  
ristet landbrød                                   115 kr. 
 

AFTENMENU

// FORRETTER

Rimmet laks - rygeostcreme - agurk - radise - urter - knas 

   eller 

Tangkaviar - creme fraiche - skalotteløg - ristet rugbrød 

   eller 

Friteret og pocheret æg - bayonne - salat - svampe -  
trøffelvinaigrette 

   eller 

Oksetatar - wasabi - jordskokkechips - beder - rugknas - aioli

 
HOVEDRETTER 

// Quinoabøf - brændt løg - bagt gulerod -  
     brunet smør - kartofler 

   eller 

// Havtaske - brændt citron - sauce beurre blanc -  
     kartofler - dildolie 

   eller 

// Braiseret svinekæbe - svampesauce - bagt gulerod -  
     brændt løg - kartofler 

   eller 

// Braiseret lammeskank - æbler - karotter - bagte løg -  
     rosmarinsky - kartofler  

   eller  
// Oksefilet - smørbagt gulerod - svampe -  
     rødvinssky - kartofler

 
DESSERTER 

// Lime parfait - marengs – kokosflager – pistache -  
     vaniljecreme 

   eller 
// Æbletrifli - æble – havre - hasselnød – vanilje 
   eller 
// Ost - rugbrød – blommekompot



 
DRIKKEVARER //

// Øl & v in 
 
I  Kompasse t  e r  v i  s to l te a f  vores mange spec ia lø l ,  som er  nø je udva lg t  f ra fo rske l l ige

br ygger ie r  rund t  omk r ing i  landet .  V i  se r vere r  na tu r l igv i s  også skønne v ine .  Begge de le kan sammensæt tes t i l 
en dr i kkemenu,  der pas ser  p ræcis  t i l  je res va lg a f  smør rebrød e l le r  menu.

 

 KOMPASSETS TANGMENU // 17.00 - 22.00
 
 // Tangcaviar - creme fraiche - skalotteløg - ristet rugbrød

 // Havtaske - søsalat - citron - sauce beurre blanc - grøn tangkaviar - kartofler - dildolie

 // Gedefriskost - sukkertang - mango - rugbrød - blæretangchips 

  

 3-retters menu         385 kr. 
 



MØDEPAKKER 

 // I  Kompasset  kan v i  t i lbyde e t  separa t  og lukke t  loka le med p lads t i l  20 personer.  V i  s t i l le r  p ro -  
    jek tor,  lær red og whi teboard t i l  råd ighed,  og v induerne kan både åbnes og skærmes med  
    gard iner.

    Hv is  I  har  yder l igere ønsker,  ska l  I  endel ige tage fa t  i  os .          

 
 // HALV DAG

// 1. servering

Kaffe og te ad libitum

Isvand ad libitum

Croissant eller kage -  
afhængigt af tidpunktet

Frugt

// 2. servering

Et stykke smørrebrød inklusive  
en vand eller en fadøl

PRIS PER GÆST 295 KR

 
 // HEL DAG 

 
// Morgenservering

Kaffe og te ad libitum

Isvand ad libitum

Croissant, bagværk eller lign. 
 
 
// Formiddagsservering

Påfyldning af kaffe, te og isvand

Frugt

 
// Frokostservering

To stykker smørrebrød samt en 
vand eller en fadøl

 
// Eftermiddagsservering

Påfyldning af kaffe, te og isvand

Kage

PRIS PER GÆST 395 KR.

 
 // MØDE MED MIDDAG

//  1. servering

Kaffe og te ad libitum

Isvand ad libitum

 
// 2. servering

3-retters menu samt husets vin, 
fadøl og sodavand i tre timer

 
// 3. servering

Kaffe og te ad libitum

Isvand ad libitum

PRIS PER GÆST 625 KR. 



Kompasset er en del af Tholstrup, en familieejet virksomhed grundlagt i 1972. Fælles for 

Tholstrups restauranter er en passion for kvalitet, kærlighed til årstidens råvarer og dyb 

respekt for værdien i at nyde et måltid i selskab med andre mennesker.  

Alle menuerne er gældende for selskaber på minimum 10 personer og op til 25 personer til og med 31. de-
cember 2019. 

Vi tager forbehold for ændringer i menuerne og justeringer af priser i forhold til udbuddet af råvarer og lev-
erandørpriser. 

Menuerne skal være ens for hele selskabet og bestilles på forhånd. Det vil sige, at alle gæster får samme forret, 
hovedret og dessert. Dette gælder naturligvis ikke vegetarer eller deltagere med allergier eller særlige præfer-
encer. 

Den endelige menu samt en navneliste på deltagere med allergier og særlige spisevaner  skal være os i hænde 
senest 5 dage før arrangementet afholdes. 

Vi skal kende det endelige antal gæster senest 5 hverdage før arrangementet. Det er dette antal gæster, der 
faktureres ud fra. 

Vi placerer altid selskaber samlet. Det kan blive nødvendigt at benytte flere borde ved større selskaber. Vi kan 
ikke love en specifik placering i restauranten, men vi vil altid gøre vores bedste for at imødekomme jeres ønsker. 

Selskabsreservationer registreres sammen med et kreditkortnummer. 

Ved ”no show” eller annullering mindre end 48 timer før selskabets start fakturerer vi 50 % af arrangementets 
totale pris. 

Regningen betales samlet af én person på dagen – vi tager imod langt de fleste kreditkort. Vi gør opmærksom 
på, at der på nogle typer kreditkort pålægges et gebyr fra kreditkortselskabet.

 
(Selskabsbookinger fra 10-25 personer)  

BOOKING MANAGER
PERNILLE KRÜGER 

+ 45 93390349 
SELSKABER@HUKSFLUKS.DK

DET MED SMÅT


