
Menuforslag 
2023

MENUER FRA:
CPH-Gourmet og Restaurant Babette 



Vores selskabsmenuer er sammensat som et 
helaftensarrangement frem til kl. 24:00 og 

er inkl. velkomstdrink, menu, hvid - og rødvin 
ad libitum under middagen, kaffe, blomster, 

opdækning og serveringspersonale.
 

Det er muligt at fortsætte festen efter 24:00 
mod ekstra betaling.  
Dog max til kl. 02:00

Priserne på  
menuerne er 
ekskl. lokaleleje.

Prisen for leje af 
børssalen er kr. 
90.000,- inkl. moms.

Medlemmer af 
Dansk Erhverv 
får 30% rabat  
på lokalelejen.



Restaurant Babette 
Restaurant Babette i Vordingborg har siden 1991 leveret gastro-
nomi og gode oplevelser til både lokale og tilrejsende fra nær 
og fjern. Bag Babette står Henrik Pedersen og Vivi Schou, som 
er et af landets mest kendte makkerpar i branchen og højt  
respekteret for deres faglighed og aldrig svigtende evne til at l 
evere stabil høj kvalitet. I centrum står respekten for råvarerne 
og respekten for gæsten. Tingene smager af det, de er og det 
hele er afstemt efter årstid og råvareleverancer - og helst økolo-
gisk. Babette er af den klare overbevisning, at det handler om at 
give gæsterne en oplevelse som de vil huske i årevis.

Velkommen
Vælg mellem spændende menuer fra dygtige og  

passioneret kokke

Copenhagen Gourmet 
Copenhagen Gourmet består af højtuddannede kokke 
med kompetencer fra mange af de bedste danske 
Michelinrestauranter. Vi videreformidler de velsmagende 
menuer og spændende sammensætninger af råvarer, som man 
oplever på Danmarks bedste restauranter - men som sjældent 
opleves i cateringregi. Tryghed, dygtighed, kreativitet, 
fleksibilitet og æstetik er hovedingredienserne i Copenhagen 
Gourmets madleverancer. Copenhagen Gourmet er ejet af 
Kasper Rune Sørensen, der har opbygget sin ekspertise hos 
nogle af Danmarks dygtigste restauratører og har bl.a. arbejdet 
som selvstændig restauratør på Restaurant Nouveau og som 
køkkenchef på Michelinrestauranten Kommandanten i tre år.

Henrik Pedersen og Vivi Schou står nu i baggrunden og har gjort 
plads til de to tidligere Bocuse d’or deltagere Christian Wellendorf 
og Morten Falk.
Med deres store faglighed og gastronomiske håndværk i verdens-
klasse, giver Babette gæsterne en oplevelse som de vil huske altid.
Babette giver entusiaster og madelskere de bedste elementer fra en 
restaurantsoplevelse på højeste gastronomiske niveau. Christian og 
Morten vil med stor præcision, ydmyghed og gæstfrihed følge hele 
din oplevelse til dørs. Så glem ikke at trække vejret, når du dykker 
ned i et hav af smag, specielt skræddersyet til netop dette øjeblik.
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Cph-gourmet
Januar, februar, marts

Marinerede kammuslinger med æble, selleri, valnødder og syrlig dressing.

Tempereret torsk med grønkål, blanquette sauce og urter.

Oksehøjreb med dehydrerede rødbeder, puré på pastinak og portvinssauce. 
På siden kartoffel fondant.

Glaseret bryst af dansk gris med bagte løg, syltede bøgehatte, persille og rødvins 
sauce. På siden kartoffel fondant.

Ananas i mørk rom med rørt panna cotta, crumble og mynthe.

 
Forretter

eller

Hovedretter

eller

Dessert

Helaftensarrangement kr 1.645,- pr. kuvert inkl. moms.

Cph-gourmet
April, maj, juli, august, september

Jomfruhummer med friske ærter, mynte og asparges mayo, lardo og kold  
muslingebouillon

Krydret laks med dansk ørredrogn, grillet agurk, rygeost og urter

Dansk kylling med svampe, grønne asparges, løgpuré og blanquette sauce. På siden 
kartofler med smør og persille

Ryg af ung kalv serveret med forårsløg, karotter og sommerkål.  
På siden nye kartofler med persille og smør

Hindbær, hvid chokolade mousse, macademia og verbena

Helaftensarrangement kr. 1.645,- pr. kuvert inkl. moms.

Forretter

eller

Hovedretter

eller

Dessert



Forretter

eller

Hovedretter

eller

Dessert

Forretter

eller

Hovedretter

eller

Dessert

Cph-gourmet
Oktober, november, december

Saltet sandart med peberrod, persille, löjrom og karseurter

Torsk med selleri puré, smørsauce med urter og salat

Dansk kalv med pommes anna med svampe, grønkål og rødvins sauce

Farseret vagtel med aubergine, hengemte trøfler, løg og sauce på  
brændt porre og timian

Mørk chokolade cremeaux med ananas, vanille parfait og knas

Cph-gourmet
Julemenu

Saltet sandart med peberrod, persille, löjrom og karseurter

Torsk med selleri puré, smørsauce med urter og salat

Dansk kalv med pommes anna med svampe, grønkål og rødvins sauce

Farseret vagtel med aubergine, hengemte trøfler, løg og sauce på  
brændt porre og timian

Mørk chokolade cremeaux med ananas, vanille parfait og knas

Helaftensarrangement kr. 1.645,- pr. kuvert inkl. moms.

Helaftensarrangement kr. 1.645,- pr. kuvert inkl. moms.



Restaurant Babette
Januar,februar, marts, april 

Stenbiderrogn med æggeblommekartofler, ristet brød, syltet fennikel og peberrodsfløde

Bagt vesterhavstorsk med vinterkål, beurre blanc sauce fyldt med purløg og rogn

Krogmodnet gris med røg og enebær, karamelliseret delika græskar, sennepssalater 
og aromatiks jûs med citrontimian olie

Tourt af kalv med braiseret rød endive, tyttebær, kalvesky sauce med langpeber og 
rosenknopper

Blodappelsin ”pavlova” med blodappelsin karamel, custard, marenges og appelsin curd 

Chokolade med karamel, piemonte hasselnødder og espresso
(Babettes udgave af en chokolade dessert, hvor chokoladen fra Friis-holm er i fokus)

Restaurant Babette
maj, juni, juli, august

Norske kammuslinger rimmet med citrus og ristet korianderfrø, let pisket rygeost og 
grønne ærter

Rødtunge farseret med let røget bakskuldmousse, sommer grøntsager i egen let 
skummende sauce

Poulard a la bresse med confiteret lår, morkler og cremet sherrysauce

Kalvemørbrad og haler med grønne bælgfrugter, sommersalater og kalvehale sauce

Rabarber, jordbær eller hindbær alt efter sæson med hvidchokolade, hibiscus og 
youghurt ganasch

Chokolade med amalfi citroner som curd, confit og creme
(Babettes udgave af en chokolade dessert, hvor chokoladen fra Friis-holm er i fokus)

3 retter kr. 1.830,-  pr. kuvert inkl. moms.

3 retter kr. 1.830,-  pr. kuvert inkl. moms.

Forretter

eller

Hovedretter

eller

Dessert

eller

Forretter

eller

Hovedretter

eller

Dessert

eller



Restaurant Babette
September, oktober, november, december 

Jomfruhummerterrin med variation af tomater, bagt hvidløgs emulsion og iskold 
tomat bouillon

Vesterhavstorsk med blomkål, ristet marcona mandler og citrus

Svinemørbrad au crôuton med variation af løg, svinesky sauce med reduceret æble-
most og brunet smør

Vibygård lammefilet og urtepølse med cremet polenta, courgetter og lamme jûs

Karamelcreme med vanilje og calvados

Chokolade med kirsebær, kakao og chokoladesorbet
(Babettes udgave af en chokolade dessert, hvor chokoladen fra Friis-holm er i fokus)

3 retter kr. 1.830,-  pr. kuvert inkl. moms.

Forretter

eller

Hovedretter

eller

Dessert

eller



DANSK ERHVERV
Børsen
DK-1217 københavn K

Dansk Erhvervs Banquet
banquet@danskerhverv.dk
T. +45 3374 6000


