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

FROKOST MENU

Fransk
Fransk | Brasserie | Bar

Fransk
Fransk | Brasserie | Bar

Fransk

Skaldyr

God vin

Kød

Ost

Cocktails

Fisk

Dessert

Champagne

“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.”

Kødretter

Salater

Fisk og skaldyr

Pariserbøf ............................... 155,med klassisk garniture
Foie gras-terrine...................... 165,med kvædekompot

Laksetatar
med ristet rugbrød, purløg
og citroncreme
135,-

Frokost Boeuf .......................... 225,af oksemørbrad 200 gr.,
stegt som medallioner
med bearnaise og pommes frites

– Madame Bollinger

Moules Frites
Hvidvinsdampede
blåmuslinger med aioli
og pommes frites
155,-

Tilkøb
Tilkøb

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

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

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

Salad Nicoise
a la Carlton ....................165,med grillet tun
og porcheret æg

Sprødstegt fisk
med grov pickles og salat
135,-

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

serie | Bar

Ravioli
med trøffelcreme
135,-

Brød
PLAT DU JOUR

Pain au jambon grillé
Sandwich med skinke, tomat
og comté 115,Salade de poulet
Rørt kylling med cornichoner
og peberbacon 125,Håndpillede norske rejer
med mayonnaise
og citron 150,-

5 gode ting 195,“I can easily be satisfied
just give me the best“
min. 2
kuverter

serie | Bar

serie | Bar

CAVIAR

ØSTERS

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

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

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

Dessert og ost
3 slags sødt ......................................55,Mørk chokolademousse .....................95,med syltede bær
Creme brulèe .....................................95,Brie D´elice med syltede ....................95,abrikoser og smørstegt rugbrød

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

