Vi arrangerer meget gerne jeres næste fest eller arrangement..

SELSKABSPAVILLONEN

EST. 1989

SELSKABER I RIIS SKOV
SELSKABSPAVILLONEN

SELSKABER I RIIS SKOV

På restaurant CARLTON i hjertet af Aarhus i latinerkvarteret på Pustervig Torv,
eller i SELSKABSPAVILLONEN, opført i 1888, som tilbyder
Aarhus’ bedst beliggende selskabslokaler, i den skønne Riis Skov ved Aarhusbugten.
Hvad enten det er • Private arrangementer • Dagsmøder • Konferencer
Firmafrokoster • Heldagsmøder • Aftenmøder • m.m.
kan vi kan huse op til 120 gæster – og der er kun en regel :
Alt kan lade sig gøre !

Partners

Dressed by

AFTEN MENU

Fransk
Fransk | Brasserie | Bar
Bar

Fransk
Fransk | Brasserie | Bar

Fransk

Skaldyr

God vin

Kød

Ost

Cocktails

Fisk

Dessert

Champagne

Kødretter

Forretter

Dagens hovedret..................... 195,-

“Jeg drikker champagne, når jeg er glad og når jeg er trist.
Nogen gange drikker jeg det, når jeg er alene.
Og når jeg er sammen med nogen, hører det sig til.
Jeg skyller det ned, når jeg ikke er sulten og drikker det, når jeg er.
Ellers rører jeg det ikke, medmindre jeg er tørstig.”
– Madame Bollinger

Dagens forret

120,-

Laksetatar med purløg
135,og citroncreme
Foie gras-terrine med
kvædekompot
Snegle 6 stk.
vinbjergsnegle fra
Bourgogne
Ravioli med
trøffelcreme

Fransk | B

AFTEN MENU
Dagens 3 retters menu
365,-

Okse Ribeye Greater Omaha ..... 395,350 gr. med bearnaise
og pommes frites
Boeuf Bearnaise ...................... 295,af oksemørbrad 260 gr.,
med pommes frites
Tilkøb
Tilkøb

165,-

95,Lille 115,-/
Stor 180,-

1/2 hummer naturel... 165,Jomfruhummer
Ristet foie“surf´n´turf....
gras.... 75,- 95,foie gras....
75,Salat.... Ristet
35,- Ekstra
bearnaise....
45,Salat.... frites....
35,Ekstra pommes
35,-

Rørt steak tatar ...............125,-/185,med krydderurter
og pommes frites
Carltons burger Sashi AAA .......165,med røget bacon, ost,
syltede agurker og løg,
salat og pommes frites

Carltons
trøffelfarseret vagtel
med sauce suprême og
sæsonens grønt
235,-

Carltons fiskesuppe
med blandet fisk og skaldyr
135,-/205,-

Carltons cæsar salat
med kylling, parmesan
og bacon
145,-

Omelet au surprise (Baked Alaska).. 165,-

serie | Bar

30 g. 395,50 g. 665,125 g. 1725,-

Moules Marineres
Hvidvinsdampede
blåmuslinger med aioli
115,-/160,-

Alle vore kødretter steges medium-rød. Ønsker De
deres kød stegt mere eller mindre end dette,
bedes De venligst gøre os opmærksom herpå.

Rigeligt til én – nok til to. (Tilberedningstid ca. 30 min.)

CAVIAR

Stegt pigvar
på ben med grillet citron,
nye kartofler og kaperssmør
295,-

Dessert og ost

Spørg betjeningen

serie | Bar

Fisk og skaldyr

ØSTERS
Pr. stk. 38,6 stk. 190,“Eating an oyster is like kissing
the sea on the lips”

3 slags sødt ......................................55,Mørk chokolademousse .....................95,med syltede bær
Vaniljeis med chokoladesauce ...........95,Creme brulèe .....................................95,Revet comté med balsamico ............105,på brioche
Brie D´elice med syltede ..................95,abrikoser og smørstegt rugbrød
Irsk kaffe........................................75,Espresso Martini ...................... 100,-

1/2 hummer naturel
med citron og mayonnaise
245,-

Koldt Plateau
Krebs, tigerrejer, østers,
jomfruhummer, blåmuslinger
350,Servere
s torsda
fredag o
g
g lørdag ,
ell
på foru
dbestilli er
ng

Til vore yngste gæster serverer vi, hvad de ønsker.
Spørg os om allergener.
Vi gør venligst opmærksom på, at betaling med kreditkort pålægges gebyr

Min. 2
kuverter

