Brunch

Om Skipperhuset
Vores køkken

Historien

Restaurant Skipperhusets mål er at holde kvalitetsniveauet kompromisløst højt og prisniveauet nede på jorden, så du både har lyst og råd til at komme igen. På menukortet
finder du klassiske, nordiske favoritter som sild, kartoffelmad og stegt rødspætte, der
serveres i nytænkte versioner af vores dedikerede køkken.

“

Kærligheden til den fremragende spiseoplevelse, de gode, rene råvarer og

respekten for stedets helt specielle atmosfære er det fundament, vi bygger på.
Vores gode råvarer kommer fortrinsvist fra økologiske og lokale leverandører.
Vi forarbejder og tilbereder de traditionelle retter på nye, kreative måde, og vi
går aldrig af vejen for at sætte vores helt eget præg på menuen.
Simon Edvardsen, forpagter af Restaurant Skipperhuset.

Pankostegt rødspættefilet

Dagens frokosttallerken

”

Restaurant Skipperhuset har til huse i Sørup - eller nærmere bestemt baghaven til
Fredensborg slotshave - i en bygning med sin helt egen særegne charme og arkitektur. Restauranten er del af et lille maritimt anlæg, hvor klyngen af huse også omfatter
et kongeligt chaluphus, et bådhus og bådskure med omgivende moler, bolværk og en
lille dok. Skipperhuset kan dateres helt tilbage til 1757, hvor Frederik d. 5. etablerede
chaluphuset og Skipperhuset, som det stadig står i dag.
Restaurant Skipperhuset åbnede i 1994. Stedet er et yndet spisested for lokale
stamgæster, sultne Københavnere, turister og alle andre, der sætter god mad i skønne
omgivelser højt. Og kommer du i sommermånederne, er der mulighed for at nyde
maden, naturen og roen helt ude i vandkanten af en af Danmarks skønneste søer,
Esrum sø, der er Danmarks reneste og mest vandrige.

Brunchmenu
Brunchtallerken – kun mod forudbestilling ml. kl. 10.00-12.00
Menu
Scramble egg & bacon
Græsk yoghurt med granola
Koldrøget laks med dildstøv og kålsalat
Røget spegeskinke med rygeostcreme
Ost med hjemmelavet blommemarmelade
Energishot med ingefær
Grapefrugt, blomme og appelsin
Hjemmebagt rugbrød, knækbrød og croissant
Kaffe, te og appelsinjuice

325,- kr pr person

Restaurant Skipperhusets FAQ
Svar på ofte stillede spørgsmål

Leje af Skipperhuset og Bådhuset

Restaurant Skipperhuset kan lejes hele sæsonen.
Restaurant Skipperhuset har en maksimum kapacitet på 45 pers.
Selskabslokalet “Bådhuset” kan benyttes/lejes fra den 8. maj til den 1. okt.
Bådhuset har en maksimumkapacitet på 60 siddende gæster.
Bådhuset koster 5000 kr. at leje inkl. borde, stole, duge og serviceopdækning.
Servering/service er inkluderet. i kuvertprisen
Borde kan opsættes efter ønske og antal.
Skipperhuset koster 5000 kr. i leje fra den 1. juni til den 30. september og 3000 kr.
at leje, fra den 1. oktober til den 31. maj, såfremt gæste antallet er over 25 pers.
Ethvert selskabsarrangement skal bekræftes skriftligt over for bestilleren.
Bekræftelsen skal indeholde nøje angivelse af den aftalte menu og øvrige ydelser,
samt dato og tidspunkt for arrangementets afholdelse.
Depositum : Ved reservation af lokale og senest 8 dage efter bekræftelse er
godkendt fremsendes 2500 kr. til konto 7630 2053540 i Handelsbanken.
Alle priser er incl moms.

Betingelser bestilling og afbestilling

Bekræftelse af antal skal ske senest tre uger før arrangementet. Ved senere
bekræftelse gælder følgende regler:
Et beløb svarende til 50 % af prisen betales for de afbestilte ydelser i henhold til
bekræftelsen, såfremt afbestillingen/reduktionen sker senest tre uger før arrangementets afholdelse.
- Et beløb svarende til 75 % af prisen for de afbestilte ydelser i henhold til bekræftelsen betales, såfremt afbestillingen/reduktionen sker senere end tre uger før, men
inden en uge før arrangementets afholdelse.
Et beløb svarende til 100 % af prisen for de afbestilte ydelser i henhold til bekræftelsen Såfremt afbestillingen/reduktionen sker senere end en uge før arrangementets
afholdelse, skal betales.

Transport og parkering

Der findes ca. 15 parkeringspladser ved Skipperhuset.
Det er ikke tilladt at parkere helt oppe ved restauranten, men det er selvfølgelig
muligt at køre gæster, der er dårlig gående helt, op til restauranten for derefter at
køre bilen de 30 m. til P-pladsen.
Der findes ligeledes 30 P-pladser ved Sørup ishus, der ligger blot 50 m. længere
væk. Og kører du via GPS, så brug adressen da Sørupvej 1, så finder du lettest vej
til Skipperhuset. Offentlig transport til Skipperhuset: Bus 365R fra Kokkedal – Bus
374 fra Fredensborg st. Ellers se rejseplanen.dk

Restaurant Skipperhusets FAQ
Fortsat fra forrige side

Vores brunchmenu kan kun bestilles til større private selskaber
fra kl.10-12, alle ugens dage.
Vores standardmenu for selskaber er fastlagt, men detaljer kan altid reguleres og
tilpasses den enkelte gæst.
Vi leverer både glutenfri, laktosefri og vegetarmad, så længe dette er aftalt på
forhånd.
Der kan ikke medbringes egen mad eller eget personale, dog med undtagelse af
enkelte retter såsom bryllupskage og lignende.
Hvis du medbringer egen vin, så påregnes der proppenge på 200 kr. pr. flaske.
Drikkevarer afregnes som ofte efter forbrug, da det er umulig at fastsætte
inden arrangementet.

Lokalet fremstår rent og pænt. og behøver som udgangspunkt ikke udsmykning.
AV udstyr og musik kan lejes. Pynt og udsmykning af lokalet kan arrangeres mod
betaling af en ekstra dags leje.
Sluttid for alle arrangementer er kl. 24.00. Der kan tilkøbes personale efter aftale
indtil seneste kl. 05.00. Bådhuset og Skipperhuset har ingen naboer.
Børn under 12 år afregnes med 1⁄2 pris af menu prisen. Vores specielle børnemenu
er ikke fast, men noget vi fremstiller ud fra gæstens ønsker.
Skipperhuset har kørestolsvenligt toilet og ingen trapper. Vi har ikke puslebord eller
børnestole. Og desværre heller ikke plads til barnevogne inde i restauranten.
Vi modtager både MobilePay, kreditkort og kontant betaling.
Tag på forhånd stilling til om i ønsker velkomstdrinks, kaffe, petit four,
after-drinks eller andet, der kan give udsving i budgettet.

Har du yderligere spørgsmål
er du altid velkommen til at kontakte os.
Venlige hilsener, Simon og Thomas

