
Selskaber

På Rungsted Kro holder vi selskaber af enhver art.

Uanset om I skal holde bryllup for hele familien, firmafest 
eller intim fødselsdag, så står vi klar til at give jer den perfekte fest.

De følgende sider giver dig et overblik over vores retter og muligheder. 
Du kan selv sammensætte din menu og tilvalg til selskabet. 

Har du specielle ønsker, så hjælper vi selvfølgelig med at opfylde disse. 

Har du spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte os 
på mail: post@rungstedkro.dk 

eller telefon: 45 86 69 70 



Bryllup

På Rungsted kro går vi lidt længere for at give jer den perfekte fest.

Bryllupsfesten er en vigtig begivenhed, hvor alt skal fungere perfekt og derfor stræber vi og vores personale 
efter at give jer den mest romantiske og minderige fest med alt der hører til. 

Vi har smukke, lyse lokaler med plads til 80 gæster og hyggelig terasse med udsigt over havnen.
Vi tilbyder lækre menuer og spændende buffteter med alt inkluderet, I skal bare vælge, hvad I ønsker.

Priser fra kr 795,- 

På de følgende sider kan I få et indblik i hvilke menuer, buffeter og tilvalg vi kan tilbyde. 
Ønsker I andre muligheder, så kontakt os, så finder vi ud af  det.

Barnedåb

På Rungsted kro gør vi lidt ekstra for stemningen til jeres arrangement.

Barnedåben er en helt særlig begivenhed, hvor den lille ny skal fejres. Vi sørger for hele arrangementet 
med smuk opdækning, blomsterarrangementer og service, så I selv kan nyde festen og gæsterne. 

Vi har smukke, lyse lokaler med plads til 80 gæster og hyggelig terasse med udsigt over havnen.
Vi tilbyder lækre menuer og spændende buffteter med alt inkluderet, I skal bare vælge, hvad I ønsker.

Priser fra kr 295,- pr. person 

På de følgende sider kan I få et indblik i hvilke menuer, buffeter og tilvalg vi kan tilbyde. 
Ønsker I andre muligheder, så kontakt os, så finder vi ud af  det.



Barnedåb

På Rungsted kro gør vi lidt ekstra for stemningen til jeres arrangement.

Barnedåben er en helt særlig begivenhed, hvor den lille ny skal fejres. Vi sørger for hele arrangementet 
med smuk opdækning, blomsterarrangementer og service, så I selv kan nyde festen og gæsterne. 

Vi har smukke, lyse lokaler med plads til 80 gæster og hyggelig terasse med udsigt over havnen.
Vi tilbyder lækre menuer og spændende buffteter med alt inkluderet, I skal bare vælge, hvad I ønsker.

Priser fra kr 295,- pr. person 

På de følgende sider kan I få et indblik i hvilke menuer, buffeter og tilvalg vi kan tilbyde. 
Ønsker I andre muligheder, så kontakt os, så finder vi ud af  det.



Konfirmation

På Rungsted kro sørger vi for alt, så du kan nyde festen.

Er det tid til konfirmation, så vil vi gerne hjælpe jer med at sætte den perfekte fest på benene, vi sørger for det 
hele, fra bordopdækning til oprydning, så I kan nøjes med at fokusere på at fejre konfirmanden med god manér.

Vi har smukke, lyse lokaler med plads til 80 gæster og hyggelig terasse med udsigt over havnen.
Vi tilbyder lækre menuer og spændende buffteter med alt inkluderet, I skal bare vælge, hvad I ønsker.

Priser fra kr 495,- 

På de følgende sider kan I få et indblik i hvilke menuer, buffeter og tilvalg vi kan tilbyde. 
Ønsker I andre muligheder, så kontakt os, så finder vi ud af  det.



Vores lokaler

I Karen Blixen stuen er der plads til 27 personer ved 3 borde.
Min. 20 personer for lukning af  lokalet ellers vil der være et ekstratillæg.

I lokalet Caroline Mathilde på første sal er der plads til 45 personer/40 personer ved buffet.
Min. 20 personer for lukning af  lokalet ellers vil der være et ekstratillæg.

I lokalet Dyrehaven på første sal er der plads til 80 personer/70 personer ved buffet.
Min. 45 personer for lukning af  lokalet ellers vil der være et ekstratillæg

Karen Blixen stuen

Caroline Mathilde

Dyrehaven



Velkomstdrinks

Cremant
Kr. 70,-

Champagne
Kr. 110,-

Kir
Kr. 65,-

Kir Royale
Kr. 75,-

Hyldeblomstbowle
Kr. 70,-

Fri blød bar
( øl, sodavand og husets vin )

pr. time 98.- pr. person

Fri hård bar 
( sodavand, øl, vodka, gin, whiskey, lys rom vin )

pr. time 175.- pr. person

Vi tilbyder også mulighed for andre vine ad libitum ved ekstra tillæg. 
Se venligst vores vinkort for inspiration.

Drikke ad libitum



Forretter
Alle forretter serveres med frisk hjemmebagt brød

Supper

Cremet jordskokkesuppe
m/ sprød bacon og krydderurteolie

109.-

Blomkålssuppe
m/ bagt torsk, urter og ristede græskarkerner

109.-

Jomfruhummer bisque
tilsmagt med cognac, hertil friske jomfruhummerhaler

160.-

Karrysuppe
m/ kylling, kokosmælk og ristet kokos

109.-

Fisk

Lakse carpaccio
m/ sprød salat, peberrod-æblecreme samt kartoffelchips

115.-

Skindstegt rødfisk
på urter samt persille fumé og balsamico glace

119.-

Røget laksetatar
på smørristet rugbrød, hertil krydderurtecreme med lakserogn og friterede rødbeder

115.-

Salat af friskpillede rejer
serveres på blinis, hertil rødløgscreme

125.-

Dampet fiskeroulade (2 slags fisk)
på bund af  safransauce og marinerede urter

115.-



Hovedretter
Alle hovedretter serveres med dagens grøntsager og kartoffel

Braisseret lammecuvette
m/ hvidløg og rosmarin, hertil ratatouille samt kraftig tomat-rosmarin sky

210.-

Pestogratineret kalvefilet
på bund af  ristede svampe og grov sennepssky

235.-

Helstegt oksemørbrad
m/ langtidsbagte tomater og hjemmelavet bearnaise

265.-

Kronhjortekølle
m/ stikkelsbær-vindrue kompot, honningbagte rødbeder og portvin-flødesauce

265.-

Helstegt kalvetyksteg
m/ baconstegte rodfrugter og svampesauce

255.-

Marineret andebryst
på frisk rødkålssalat, selleripuré og orangesauce

255.-

Laksefarseret rødspætte
på smørsauteret spinat, tigerrejer og hvidvins beurre blanc

245.-



Klassiske hovedretter
Alle hovedretter serveres med dagens grøntsager og kartoffel

Gammeldags oksesteg
m/ tyttebær, hvide kartofler og skysauce

175.-

Stegt flæsk
m/ hvide kartofler, rødbeder og persillesovs

175.-

Klassisk wienerschnitzel
m/ brasede kartofler, ærter, “dreng” og skysovs

210.-

Flæskesteg
m/ sprød svær, hvide og brunede kartofler, hjemmelavet rødkål og skysovs

185.-

Helstegt rødspætte
m/ hvide kartofler og persillesovs

165.- 



Desserter

Hjemmelavet nøddekurv
m/ 2 slags sorbet, vanille is og pernod marineret frugtsalat

95.-

Kraftig chokoladekage
m/ orangesauce, syltede figner og chokolade is

85.-

Creme brulée
m/ frisk frugt og vanille is

85.-

Desserttallerken
Udvalg af  små forskellige desserter

125.-

Pandekager
m/ vanille is, flødeskum, chokoladesovs og friske bær

85.-

Fløderand
m/ frisk frugt salat

70.-

Osteanretning 
m/ 3 forskellige oste, kiks og druer

85.- 



Tilvalg

kaffe / The
40.-

Småkager 
20.-

Hjemmelavet Snacks
20.-

Hjemmelavet kransekagekonfekt 
35.-

Husets VS Cognac / Bailey / likør
45.-

Kande isvand
14.-

0,80 Ramløsa ( Med brus og uden brus )
55.- 

Natmad

Gullash suppe m/ hjemmebagt brød
75.-

Lune frikadeller m/ kold kartoffelsalat og flute
70.-

Landgangsbrød m/ 4 forskellige slags pålæg
70.-

Oste bræt m/ 5 forskellige oste
110.-

Pølsebræt m/ kokkens valg af pålæg samt tilbehør
110.-

“ Pølsevognen” - Lav din egen hotdog
110.- 



Festmenuforslag

6 TIMERS AFTEN ARRANGEMENT
Min. 15 personer

Velkomstdrink

Champagne

Forret

Røget laksetatar
På smørristet rugbrød, hertil krydderurtecreme med lakserogn og friterede rødbeder

Hovedret

Braisseret lammecuvette 
Med hvidløg og rosmarin, hertil ratatouille samt kraftig tomat-rosmarin sky

Dessert

Creme brulée
Med frisk frugt og vanilje is

Natmad

Gullash suppe 
m/ hjemmebagt brød

Tilvalg

Kaffe/The
Husets VS Cognac / Bailey / likør
Hjemmelavet kransekagekonfekt

Fri blød bar (6 timer)
( øl, sodavand og husets vin )

Pr person Kr. 1.249,-
Børn under 12 år beregnes efter specialpris

Arrangementet er inklusiv lokaleleje, betjening, opdækning, blomster, rengøring før og efter arrangementet, duge og servietter samt brød, smør & isvand.



Traditionel dansk buffet
På Rungsted kro har du muligheden for selv at sammensætte din buffet, 

så du er sikker på, at du får alt det du ønsker.

Vælg min. 8 retter. Pr stk kr. 35,- pr person 
Til buffeten serveres der brød, franskbrød, fedt og smør.

Fisk & skaldyr
2 slags sild 

Christiansø sild med syltede rødløg og creme fraiche
Stegt sild i lage

Rødspættefilet med remoulade og citron
Hjemmelavet gravad laks med sennepsdressing

Rejesalat med asparges
Ferskrøget laks med røræg

Æg & rejer med mayonaise

Kød
Varm tartelet med høns i asparges
Lun mørbradbøf  med champignon

Kalvelever med bløe løg og surt
Frikadeller med rødkål og surt
Flæskesteg med rødkål og surt

Lun helstegt lammekølle
Hønsesalat med sprød bacon

2 x pålæg

Ost & desserter
2 slags ost

Gammel ost med sky
Gorgonzola med æggeblomme

2 slags oste med kiks og frisk frugt
Bærtærte med creme fraiche
Hjemmelavet chokoladekage

Frisk frugtsalat

Vi hjælper gerne med en sammensætning af buffet og drikkepakke, 
og kan ligeledes sørge for blomsterarrangement og opdækning i valgfrie farver. 

Kontakt os mere information.



Buffet
På Rungsted kro har du muligheden for selv at sammensætte din buffet, 

så du er sikker på, at du får alt du ønsker.

Vælg min. 8 retter. Pr stk kr. 40,- pr person 

Ønsker I en drikkepakke til buffeten f.eks fri vin, øl og vand, 
så kan det sagtens lade sig gøre, kontakt os for for mere information.

Fisk
Røget laks med røræg

Varmrøget laks med sauce Verte
Røget hellefisk med urtecreme

Blinis med røget laks og creme fraiche

Kød
Glaseret skinke med fløestuvet spinat

Oksetyndsteg med flødekartofler
Lun leverpostej med bacon og champignon
Letrøget andebryst på coleslaw med rødkål

Lun marineret Kalkun på utrebund
Lun helstegt svinekam med surt

Lun helstegt lammekølle

Kartofler & grønt
Tomatsalat med mozzarella 

Pastasalat
Råstegte kartofler

Pommes Rösti
Tærte Quiche Lorraine

Grøntsagstærter efter eget ønske

Desserter
2 slags oste med kiks og frisk frugt

Bærtærte med creme fraiche
Hjemmelavet chokoladekage

Frisk frugtsalat

 



Brunch buffet
På Rungsted kro har du muligheden for selv at sammensætte din buffet, 

så du er sikker på, at du får alt det du ønsker.

Vælg min. 8 retter. Pr stk kr. 40,- pr person 
Til buffeten serveres der brød, franskbrød, fedt og smør.

Brunchbuffet valgmuligheder

Scrambled eggs
Bacon

Cocktailpølser
Stegte tomater

Røget laks
Pandekager med sirup

Cæsar salat med kylling
2 slags pålæg

Lun leverpostej med champignon og bacon
2 slags ost

Yoghurt med müsli og sirup
Wienerbrød
Croissanter

Friskbagt brød med smør
Bærtærte med creme fraiche
Hjemmelavet chokoladekage

Frisk frugtsalat

Inklusiv kaffe, te og juice
Kr 95,- pr person

Vi hjælper gerne med en sammensætning af buffet og drikkepakke, 
og kan ligeledes sørge for blomsterarrangement og opdækning i valgfrie farver. 

Kontakt os mere information.



Generelle betingelser

Kuvertprisen inkluderer
Lokaleleje, betjening, opdækning, rengøring før og efter arrangementet, duge og servietter samt brød, smør & isvand.

Bestilling
Vi fremsender ordrebekræftelse på selskabet med angivelse af  aftalt menu, priser, antal deltagere m.v., 

når arrangementet er endeligt aftalt.

I forbindelse med reservation, vil Rungsted Kro opkræve et depositum svarende til 50% af  prisen. Depositum fratrækkes den 
endelige regning og tilbagebetales ved rettidig afbestilling, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling efter nedenstående regler.

Varighed
Frokostarrangement kl. 11.30 – 16.30 (5 timer) & Aftenarrangement kl. 17.00 – 23.00 (6 timer)

Tillæg for ekstra time med betjening
Et helaftensarrangement er at regne for 6 timer. Hvis festen skal fortsætte ud over de 6 timer, er prisen kr. 1800,- per påbegyndt 

time plus forbrug (medmindre andet er aftalt skriftlig ved reservationsbestillingen)

Reservationsbetingelser
Vi tager altid imod selskaber, men jo tidligere de reserverer, desto bedre. At være i god tid hjælper både dem selv og os, 

da det giver bedre chancer for, at vi har plads, samt længere tid til at planlægge deres arrangement. 
Reservation og bekræftelse ved selskaber over 8 personer, skal ske skriftlig per mail: post@rungstedkro.dk

Endelig antal gæster skal være meddelt per mail eller telefonisk senest 8 dage før afvikling.

Afbudsbetingelser & krav på godtgørelse
Afbestilling af  selskab større end 8 personer skal ske skriftlig senest 3 uger inden dato for afvikling. 

Selskab over 35 pers. skal ske senest 4 uger inden dato for afvikling.

Afbud på selve dagen
Ved afbud på selve dagen (samt op til 3 dage før afvikling) skal kuvertprisen betales for antal afbud.

Betaling
Betaling skal ske på selve dagen.

Kontakt
Har du spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte os 

på mail: post@rungstedkro.dk 
eller telefon: 45 86 69 70 


