
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mad ud af huset 



 

 

 
 

Bestilling, vilkår og betingelser  
 
 

Bestillinger skal sendes til booking@banegaarden.com og er først registreret ved modtagelse af 

bekræftelsesmail 

 

Bestilling senest 5 hverdage før maden skal leveres  

 

Minimum antal kuverter er 15  

 

Vi leverer til adresser i Storkøbenhavn for 195,- 

Afhentning af service i Storkøbenhavn: 195,- 

Kok / tjener: 495,- / 395,- per time 

 

Opvarmning: 25,- per kuvert 

 

Priser er inkl moms. Vi tager forbehold for udsolgte menuer. Mindre sæsonaktuelle justeringer kan forekomme.  



 

 

Summer at noon 
 

Sharefood 
Almindelig, 325,- per kuvert / Grøn, 265,- per kuvert 

Ceviche af torsk med stikkelsbær, grillet agurk og vilde urter i marinade af agurk, lime, koriander og 

jalapeno  

/Ceviche af kejserhat med stikkelsbær, grillet agurk og vilde urter i marinade af agurk, lime, 

koriander og jalapeno 

 

Salat af grillet radicchio, asparges, syltet tyttebær og vinaigrette af grillet citron 

Pesto af brændenælde, porre og græskarkerner 

 

Brød fra PERRON  

_________________________ 

 

Langtidstilberedt okse med syltede kantareller sauce af brændt knoldselleri og svampe 

/ Hårdt-grillet knoldselleri med syltede kantareller sauce af brændt knoldselleri og svampe 

 

Ferment af sæsonens grønt 

 

Lun kartoffelsalat med nye kartofler, saltede citroner, løg og friske ærter vendt med ramsløgsmayo  

 

Grillede nye gulerødder vendt med citrus/peber-gastrik på rygeostcreme toppet med puffet 

quinoa og vilde urter  

_________________________ 

 

Mazarinkage med hyldeblomstmousse serveret med syltet rabarber og jordbær 

3-retters 
Almindelig, 350,- per kuvert/ Grøn, 285,- per kuvert 

Ceviche af torsk med stikkelsbær, grillet agurk og vilde urter i marinade af agurk, lime, koriander og 

jalapeno 

/Ceviche af kejserhat med stikkelsbær, grillet agurk og vilde urter i marinade af agurk, lime, 

koriander og jalapeno 

 

Serveret med salat af grillet radicchio, asparges, syltet tyttebær og vinaigrette af grillet citron, 

pesto af brændenælde, porre og græskarkerner samt brød fra PERRON 

_________________________ 

 

Langtidstilberedt okse med syltede kantareller sauce af brændt knoldselleri og svampe 

/ Hårdt-grillet knoldselleri med syltede kantareller sauce af brændt knoldselleri og svampe 

 

Ferment af sæsonens grønt 

 

Serveret med  lun kartoffelsalat med nye kartofler, saltede citroner, løg og friske ærter vendt med 

ramsløgsmayo  

 

Grillede nye gulerødder vendt med citrus/peber-gastrik på rygeostcreme toppet med puffet 

quinoa og vilde urter  

_________________________ 

 

 

Mazarinkage med hyldeblomstmousse serveret med syltet rabarber og jordbær 

 
Priser er inkl moms. Vi tager forbehold for udsolgte menuer. Mindre sæsonaktuelle justeringer kan forekomme.  



 

 

Sydamerikansk fiesta 

Sharefood 
Almindelig, 285,- per kuvert / Grøn, 265,- per kuvert 

 

Aguachile (mexicansk ceviche) af rimmet kammusling i limemarinade og sæsonens citrusfrugt 

toppet med friske jalapenos, rødløg, sprød agurk og sprød tortilla-crumble  

/ Vegansk aguachile (Mexicansk ceviche) med dampede østershatte i limemarinade og sæsonens 

citrusfrugt toppet med friske jalapenos, rødløg, sprød agurk og sprød tortilla-crumble  

 

Frisk salat med syltet mango, fermenteret radise og avocadodressing toppet med friteret quinoa 

 

Spread af røget majs, friskost og kimchi  

 

Kartoffelbrød 

_________________________ 

 

Vildsvin tilberedt med ancho-chili  

/ Grillet tempeh og sæsonens svampe  

 

Svinesauce med portvin, oregano og grøn peber 

/ Grøntsags demiglace på ancho-chili 

 

Syltet knoldselleri, rød spidskål og forårsløg fermenteret med panca-chili 

 

Mos af sød kartoffel med ristet pastinak og trøffelolie 

 

Grillet palmekål med mojo verde, spiret quinoa og syltede bær, toppet med saltede kerner 

3-retters 
Almindelig, 295,- per kuvert / Grøn, 275,- per kuvert  

 

Vegansk aguachile (mexicansk ceviche) med dampede østershatte i limemarinade og sæsonens 

citrusfrugt toppet med friske jalapenos, rødløg, sprød agurk og sprød tortilla-crumble  

/ Vegansk aguachile (Mexicansk ceviche) med dampede østershatte i limemarinade og sæsonens 

citrusfrugt toppet med friske jalapenos, rødløg, sprød agurk og sprød tortilla-crumble  

 

Kartoffelbrød 

 

_________________________ 

 

Vildsvin tilberedt med ancho-chili serveret med svinesauce med portvin, oregano og grøn peber 

 

/ Grillet tempeh og sæsonens svampe serveret med grøntsags demiglace på ancho-chili 

 

Mos af sød kartoffel med ristet pastinak og trøffelolie og syltet knoldselleri, rød spidskål og 

forårsløg fermenteret med panca-chili 

 

_________________________ 

 

Sarah bernhardt-creme af 80% chokolade med grillet ananas og saltkaramel 

 
 

 

Priser er inkl moms. Vi tager forbehold for udsolgte menuer. Mindre sæsonaktuelle justeringer kan forekomme.   

Dessert tilvalg, 55,- per kuvert 

Sarah bernhardt-creme af 80% chokolade med grillet ananas og saltkaramel 



 

 

 

Julefrokost 
 
 

Klassisk julefrokost/Grøn julefrokost  
Økologisk – 275,- per kuvert 

 

Karrysild med syltede løg / Røget rødbede med karry, syltede løg og cremefraiche 

Hønsesalat af røget kylling med syltede kejserhatte /Pastinaksalat med syltede kejserhatte 

Gravad laks og syltede gule beder, syrnet creme med grillet porre /Gravad knoldselleri med syltede gule 

beder 

Friskbagt brød fra PERRON  

_________________________ 

 

Confiteret andelår med andesauce tilsmagt med brombær / Sousvide-tilberedt og langtidsstegt 

knoldselleri med demiglace-sauce af karamelliseret løg   og brombær 

 

Chunky rødkål med julekrydderier  

Grønkålssalat med jordskok, pære og vinaigrette 

Salat af feldsalat, julesalat, blodappelsin og kastanjer 

 Stegte kartofler med røget smør og urter  

_________________________ 

 

Risalamande med kirsebærsauce 

 

Priser er inkl moms. Vi tager forbehold for udsolgte menuer. Mindre sæsonaktuelle justeringer kan forekomme. 


