
VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JERES 
 

SELSKAB VELKOMMEN I HUKS FLUKS



SELSKABSPAKKER 
 

SELSKABSPAKKE 1  
2-retters menu* 

Pris per gæst 270 kr. 
 

*vælg selv om det skal være  

forret/hovedret eller hovedret/dessert 

 
Husets vin, fadøl og sodavand i 

3 timer / kaffe og te 
 

Samlet pris per gæst 550 kr.

 
SELSKABSPAKKE 3 

3-retters menu 
Pris per gæst 345 kr. 

 
1 glas champagne, husets vin, fadøl og 

sodavand i 3 timer. 
Kaffe, te og én avec à 2 cl. 

 
Samlet pris per gæst 725 kr.

Ekstra tid til drikkepakkerne kan tilkøbes,  for eksempel en time for 75 kr. per gæst 

 
SELSKABSPAKKE 2 

 
3-retters menu 

Pris per gæst 345 kr. 
 

Husets vin, fadøl og sodavand i 
3 timer.  

Kaffe og te
 

Samlet pris per gæst 625 kr.

 
DELEMENU - 10-20 GÆSTER 

 
SNACKS  - deles ved bordet

Traditionelt andalusisk tomatbrød, croquettes  
med iberico-skinke, spansk padrón-peber, oliven,  

sardiner, charcuteri - lidt af det hele. 

 
HOVEDRETTER - vælg mellem:

Ølbraiseret og glaseret short rib med små  
kartofler i hvidløgssmør og helstegt blomkål.

eller

Bagt, hel slethvar med spinat catalan, små  
saltbagte kartofler og urtehollandaise.

DESSERT 

Tarte tatin.

Pris for delemenu 450 kr. per gæst.

 
Delemenuen kan kombineres med en drikkepakke  

efter eget valg: 

 
1 glas champagne, husets vin, fadøl og sodavand i 3 timer. 

Kaffe, te og én avec à 2 cl.
Pris per gæst 380 kr.

 
Husets vin, fadøl og sodavand i 3 timer.  

Kaffe og te 
Pris per gæst 280 kr.

FORRETTER

Tatar på laks og havkat rørt med limevinaigrette.  
Serveres med rugbrødscrunch og koriander. 

eller

 
Svampe- og jordskokkesuppe med  

ibérico-skinke. 
 

HOVEDRETTER

Smørstegt slethvar med fennikelpuré,  
spinat og rødvinsglace. 

 
eller 

Grillet flat iron steak med karamelliserede   
skalotteløg, peberglace, grillet hjertesalat og pommes 

frites. 
 

eller 
 

Grillet skulder af sortfodsgris med spansk padrón-peber, 
sherryreduktion og jordskokkepuré. 

 
DESSERTER

Crème brûlée 
 

eller

Chokoladekage tilsmagt Grand Marnier med sorbet.



Huks Fluks er en del af Tholstrup, en familieejet virksomhed grundlagt i 1972. Fælles 

for Tholstrups restauranter er en passion for kvalitet, kærlighed til årstidens råvarer og 

dyb respekt for værdien i at nyde et måltid i selskab med andre mennesker.  

ØVRIGE VALGMULIGHEDER  

 
FROKOSTANRETNING I HUKS FLUKS 

 
Grillet flat iron steak på surdejsbrød med karamelliserede løg, laks med  

rygeost, rørt tatar med trøffelmayonnaise, modnet ost med frugtchutney, mini crème brûlée  
med vanilje og appelsinskal.

 
190 kr.

 
Drikkevarer

Vi hjælper gerne med at 
sammensætte en vinmenu 

eller opgradere 
drikkepakken med  

andre vine, drinks mm. 

 
Snacks 

Salte mandler - oliven - trøffelchips 
35 kr. per portion 

 
Blomster i sæsonens farver 

Fra 300 kr.

Sødt 
Petit four  

40 kr. per gæst 

 
BRUNCHBUFFET  
Minimum 20 personer 

 
Croissanter, French toast med vaniljecrème, yoghurt med sirup og crunch, frisk frugt, 

røget laks, porcherede æg i tomatsauce, røræg med bacon og små pølser, charcuteri og modnede oste. 
Hertil rugbrød, landbrød og smør, samt appelsin - og æblejuice, stempelkaffe og te. 

 
Voksne 250 kr. / børn fra 4 år til og med 12 år 125 kr.

BOOKING MANAGER
PERNILLE KRÜGER 

+ 45 93390349 
SELSKABER@HUKSFLUKS.DK


