
HÓPAMATSEÐILL RAUÐA HÚSSINS 2019-20
Við bjóðum hópum með 10 eða fleiri gesti að velja máltíð fyrir alla af hópamatseðlinum fyrir neðan. 

Vinsamlegast staðfestið matseðilinn og gestafjölda með 7 daga fyrirvara og látið okkur vita um 
fæðuóþol eða sérþarfir með 24 klukkutíma fyrirvara. Útgáfudagur 4. september 2019.

2ja og 3ja rétta máltíðir
HÓPTILBOÐ 1: LÚXUS HUMARVEISLA

humarsúpa með humarhölum, steinselju og 
rjóma auk nýbakaðs brauðs og smjörs

250gr ‘upplyftur’ humar með hvítlaukssmjöri, kartöflum og salati

Þjórsárhraun heit súkkulaðikaka með vanilluís og ávöxtum

3ja rétta 9.890 / 2ja rétta 8.890

HÓPTILBOÐ 2: SJÁVARRÉTTAVEISLA

rækjukokteill með truffluolíu og ristuðu brauði

bleikja með sítrónu-smjörsósu, kartöflum og grænmeti

bláberja skyrkaka með þeyttum rjóma og ávöxtum

3ja rétta 6.590 / 2ja rétta 5.590

HÓPTILBOÐ 3: SVEITIN OKKAR

rjómalöguð sveppasúpa auk nýbakaðs brauð og smjörs

lambafille með rauðvínssósu, rótargrænmeti 
og ristuðum kartöflum

frönsk súkkulaðikaka með þeyttum rjóma og ávöxtum

3ja rétta 7.690 / 2ja rétta 6.690

HÓPTILBOÐ 4: HAF OG HAGI

100gr ‘upplyftur’ íslenskur humar með hvítlaukssmjöri

nautalund með piparsósu, sveppum, 
ristuðum kartöflum og gulrótum

ostakaka með þeyttum rjóma og ávöxtum

3ja rétta 9.390 / 2ja rétta 8.390

HÓPTILBOÐ 5: LAND OG SJÓR

nautacarpaccio með truffluolíu, Parmesanosti og klettasalati

fiskur dagsins með sítrónu-smjörsósu, kartöflum og grænmeti

Belgísk vaffla með karamellusósu, vanilluís og ávöxtum

3ja rétta 6.390 / 2ja rétta 5.390 

VEGAN OPTION

grænt salat með sólþurrkuðum tómötum, hnetum og olífum

hnetusteik með sveppasósu, grænmeti og ristuðum kartöflum

súkkulaðikaka með hindberjapuré og ávöxtum

4ra rétta máltíð
AÐ HÆTTI KOKKSINS
humarsúpa með humarhölum, steinselju 

og rjóma auk nýbakaðs brauðs
nautacarpaccio með truffluolíu, 

Parmesanosti og klettasalati
andabringa með kirsuberja-rauðvínssósa, 

rósakáli, gulrótapúre og smælki kartöflum
creme brulee með hindberjasósu, 

sorbet og ávöxtum
8.990

Hlaðborð
Einungis í boði fyrir 30-150 manns

STEIKARHLAÐBORÐ
súpa dagsins auk nýbakaðs brauðs
lambalæri með sveppasósu, bökuðum 

kartöflum, sérvöldu grænmeti og salati
sérvaldir eftirréttir með rjóma og ávöxtum

3ja rétta 5.990 / 2ja rétta 4.990 
bættu við kalkún eða fisk á hlaðborði  500

Vín og drykkir
FORDRYKKIR

kokteill hússins eða freyðivínsglas  850 

VÍN HÚSSINS
1/2 flaska af rauða eða hvítu  2.250

EFTIRRÉTTADRYKKIR
koníak, viskí, Grand Marnier, Baileys, 

purtvín eða sérrí frá 800 

KAFFI OG TE
innifalið
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Hádegistilboð
Gildir frá 12:00-16:00. Það fylgir nýbakað brauð 
og smjör með matnum og kaffi og te á eftir.

3ja rétta 4.790 / 2ja rétta 3.790 

VAL UM FORRÉTT
grænmetissúpa dagsins eða grænt salat

VAL UM AÐALRÉTT
FISKUR DAGSINS
fiskur dagsins með sítrónu-smjörsósu, 

kartöflum og grænmeti

HUMARSÚPA
humarsúpa með humarhölum, steinselju og 

rjóma, ábót fylgir með fyrir þá sem vilja

ANDASALAT
andabringa, granatepli, kasjúhnetur, gúrka, 

kirsuberjatómatar, Lambhagasalat

KJÚKLINGUR
kjúklingabringa með sveppasósu, 

ristuðum kartöflum og grænmeti

VAL UM EFTIRRÉTT
bláberja skyrkaka, frönsk súkkulaðikaka eða 

ostakaka, með rjóma og ávöxtum

DRYKKIR
bættu við stór bjór á krana eða glas af húsvíni  900

bættu við gos eða safa  400
kaffi og te innifalið

2JA RÉTTA HÁDEGISTILBOÐ: GRÆNN KOSTUR
salatbar og súpa dagsins á hlaðborði
sérvaldir eftirréttir með rjóma og ávöxtum
2.990

Við bjóðum hópum með 10 eða 
fleiri gesti að velja máltíð fyrir alla af 

hópamatseðlinum fyrir neðan. 
Vinsamlegast staðfestið matseðilinn og gestafjölda 

með 7 daga fyrirvara og látið okkur vita um 
fæðuóþol eða sérþarfir með 24 klukkutíma 
fyrirvara. Útgáfudagur 4. september 2019.
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