
MIDDELALDERBUFFET TIL SELSKABER

Mad er en stor del af Esrum Klosters formidling. Vi er ligesom munkene fra middelalderen optaget af lokal-
produktion, bæredygtighed, kål, krydderurter, afgrøder i sæson og hensynsfulde tilberedningsmetoder - og så skal 
måltider hos os være en helt særlig oplevelse! Derfor serverer vores kokke autentiske middelalderretter - med et 

moderne tvist.

Der er 2 årstider: sommer / vinter. 

VÆLG MAX 2 RETTER INDENFOR HVER KATEGORI 
Pakke 1: 6 valgfrie retter (inkl. landbrød og rørt smør)
Pakke 2: 8 valgfrie retter (inkl. landbrød og rørt smør)

FISK 
Tallerkenanrettet forret – står på bordet ved selskabsstart

Sandart bagt på fennikel og muskatblomme, hertil pomerans-safran creme
•

Lange dampet i cider på grønkålspesto 

POSTEJ’ER

Unghanepostej med poudre fort, røget flæsk, nødder og svampe 
•

Postej af økogris, røget flæsk, vildtkød, dadler og vin, tilsmagt med muskat, nelliker og kanel

SIMRERETTER

Lam med dadler, figner, mandler, frisk koriander og ingefær
•

Øko gris i honning, kvæder, vin og laurbær
•

Okse og hestebønner i æbleeddike, peberkorn, kanel, nellike, kardemomme 
jævnet med brød og drysset med masser af persille 

HELE STYKKER

Ølbraiseret lammeskank med hvidløg, timian og honning
•

Andebryst i æblecider og salvie 
•

Vildtkølle bagt i saltdej med enebær og rosmarin

MENU



SOMMERGRØNT 
April til september

Syltet sommerkål med sødskærm og dild
•

Lunt sommergrønt i verjus (grøn druesaft)
•

Salat af krydderurter med Esrum klostersennep-vinaigrette
•

Mos af majroer, ræddike, gedeost og kørvel
•

Grøn ærtemos med syrnet fløde og fennikelskud

VINTERGRØNT 
Oktober til marts

Gratin af kålrabi med fåreost
•

Lun vinterkål i mandelmælk med varme krydderier
•

Bagte rødder med kommen og sennepsfrø
•

Flækærtemos med timian og laurbær
•

Grønkålssalat med æble og nødder

DESSERT & OST

Oste med knasende æblekompot og sylt
•

Fersken i bærsirup med lavendelcreme
•

Drænet tykmælk med sommerbær marineret i honning og myntesirup
•

Frugttærte m/ æble, pære, svesker, dadler, og middelalderkrydderier 


