Et pusterum
På Snekken er stemningen afslappet og uhøjtidelig.
Sænk skuldrene og slap af. God mad lavet fra bunden
tager lidt ekstra tid at lave. Vi lover, at den er godt
givet ud....

Bæredygtighed
Snekken har i 2015 modtaget en Green Award
som en af Danmarks mest bæredygtige
restauranter

gastronomi
Snekken har et nordisk køkken baseret på
ærlighed og klassisk velsmag uden nykker

kontakt
Restaurant Snekken
Vindeboder 16 • 4000 Roskilde
Tlf 46 35 98 16 • restaurant@snekken.dk

www.snekken.dk

Kære gæst
Med denne brochure håber vi at vække din interesse for alle de spændende muligheder, vi kan tilbyde din
virksomhed på Restaurant Snekken. Fra mødeoplevelser og konferencer i inspirerende omgivelser til store
firmamiddage med højt til loftet og plads til op mod 300 deltagere.
Snekken er placeret midt på Roskilde havn med Vikingeskibsmuseet, fjorden og naturområdet Kællingehaven
som nærmeste nabo. Roskilde Domkirke kan nås med en kort og smuk gåtur gennem byparken.
Restauranten ligger tæt på offentlig transport og gode overnatningsforhold, og har gratis
ubegrænset parkering lige udenfor døren. I disse fantastiske omgivelser står vores fagudlærte
kokke og tjenere klar til at give dig og dine gæster en fantastisk oplevelse....

Mødepakker
Morgenmøde. . . . . . . . . 395,-

Frokostmøde. . . . . . . . .495,-

Mødelokale • Kaffe/te, frugt og isvand under hele

Mødelokale • Kaffe/te, frugt og isvand under hele mødet

mødet • Morgenmad bestående af skyr med knas og

Snekkens frokosttallerken ”De 5 skibe” bestående af

bær, udvalg af charcuteri og ost, hjemmebagt brød med

lakserillette med røget creme og havtorn, hønsesalat

ost, smør og marmelade • Æblemost fra Ørbæk

med æbler, svampe og valnødder, sennepsild med æg og

mosteri • Formiddagskage

kapers, brie med hyben- og gulerodskompot samt dagens
overraskelse • Valgfri drikkevare • Eftermiddagskage

Dagmøde. . . . . . . . . . . . . 695,-

Aftenmøde . . . . . . . . . . .695,-

Mødelokale • Kaffe/te, frugt og isvand under hele

Mødelokale • Kaffe/te, frugt og isvand under hele mødet

mødet • Morgenmad bestående af skyr med knas og

Eftermiddagskage • 2-retters aftenmenu med tilhørende

bær, udvalg af charcuteri og ost, hjemmebagt brød med

vinmenu eller specialøl og vand • Kaffe/te efter maden

ost, smør og marmelade • Æblemost fra Ørbæk mosteri
Snekkens frokosttallerken ”De 5 skibe” bestående af
lakserillette med røget creme og havtorn, hønsesalat
med æbler, svampe og valnødder, sennepsild med æg og
kapers, brie med hyben- og gulerodskompot samt dagens
overraskelse • Valgfri drikkevare • Eftermiddagskage

- Alle priser inkl. moms // minimum 12 personer. Ved færre deltagere påregnes lokaleleje -

Fakta:
Fantastisk fjorudsigt fra lokalet
Max kapacitet: 75 pax / 110 pax i teateropstilling
Mulighed for at inddele lokalet i 2 separate lokaler
Projektor, flipover & whiteboard
Wifi & trådløse højtalere
Elevator, toiletter og garderobe på etagen
Gratis ubegrænset parkering lige udenfor
Udgang til udendørs balkon fra lokalet

Selskaber
Middagsselskab . . . . . .695,-

Gourmetselskab. . . . . .995,-

3-retters menu • Vinmenu • Specialøl og vand

Mousserende velkomst • 4-retters menu • Gourmet

Kaffe/te • Alle drikkevarer ad libitum under middagen

vinmenu • Specialøl og vand • Kaffe/te & avec

Menuen sammensættes af kokken efter årstidens bedste

Alle drikkevarer ad libitum under middagen. Menuen

råvarer med mindre andet aftales. Vegetarmenuer og

sammensættes af kokken efter årstidens bedste råvarer

særmenuer til allergikere imødekommes med smil

med mindre andet aftales. Vegetarmenuer og særmenuer
til allergikere imødekommes med smil

Reception #1 . . . . . . . .295*,-

Reception #2 . . . . . . . . . 395*,-

Snekkens festlige mundrette kanapeer - 5 stk pr. person

3 slags charcuteri og pølser, paté med valnødder,

Husets vine • Specialøl og vand • Kaffe/te

Vesterhavsost, gouda med brændenælde, gedeost, tomater,

Serveret fra buffet i 3 timer

cornichoner, oliven, artiskokker, urtepesto og hjemmebagt
brød • Husets vine • Specialøl og vand • Kaffe/te
Serveret fra buffet i 3 timer

- *Min. 12 personer // Alle priser inkl. moms -

dEN sØDE JULETID....
dEN lette . . . . . . . . . . . . 150,-

fROKOSTEN. . . . . . . . . . . .250,-

Krydret gløgg med rosiner og mandler • Kaffe/te

Sennepssild med kapers og æg, varmrøget laks med røget

Æbleskiver med julemarmelade og florsukker • Udvalg af

creme og radise, anderillette med conichoner og peber,

julens småkager

økologisk julemedister med grov sennep og grønlangkål,
Lun leverpostej med svampe og røget økologisk flæsk
Snekkens ris a la mande med kirsebærsauce

Snekkens Julegilde. . . 750,-

jULEMIDDAG . . . . . . . . . . 695,-

På 3 festlige fredage - 25. november, 2. december og

Snekkens julevelkomst • 3-retters gourmet julemenu:

9. december - slår vi dørene op til Snekkens Store

Råmarineret laks med urtecreme på ristet malt

Julegilde med livemusik og dans. Prisen inkluderer:

Rosastegt andebryst med smørbagte beder, svampe og

Sildegilde • Kæmpe julebuffet med alle julen favoritter

vinterglace • Snekkens Deluxe ris a la mande • Vinmenu

Oste og ris a la mande med kirsebærsauce • Julesnaps og

Specialøl og vand • Kaffe/te • Alle drikkevarer ad libitum

juleøl fra Jacobsen • Husets vine • Kaffe/the og avec

under middagen

Alle drikkevarer ad libitum.

- Alle priser inkl. moms -

Året på Snekken
Efterår med fordybelse

Vintervarme

Efter en travl sommer er det igen tid til at rykke indenfor og

Når frosten bidder, er det rart at sidde i varmen og kigge ud.

tænde op i pejsen. Kokkene glæder sig til at præsentere nyt
menukort og ikke mindst Snekkens Gæstebud - sæsonens
5-retters menu baseret på årstidens mange skønne råvarer
Snekkens 5-retters Gæstebud - 495 kr

Tag avisen med og nyd en lækker brunch og en varm latte.
Brunch-tallerken serveres alle hverdage - 125 kr
Snekkens Store weekend brunchbuffet - 150* kr
Snekkens Selskabsbrunch inkl. mousserende velkomst, egen

Lille vinmenu 3 glas - 250 kr // Stor vinmenu 5 glas 350 kr

buffet, kaffe/te, hyldeblomstsaft og æblemost - 295* kr

Forårets fester

Sommer på terrassen

Om foråret fyldes restauranten med glade konfirmanter,

Terrassen summer af liv og glade dage hele sommeren.

fødselarer og stolte forældre til små dåbsbørn.
Selskabssæsonen er skudt i gang.
Frokostselskab med stor buffet, dessert, husets vine,
specialøl og vand - 495* kr
Aftenselskab stor buffet, dessert, husets vine,
specialøl og vand - 650* kr

Bådene sejler ind og ud af havnen og livet er skønt!
”Alt på et bræt” med et stort udvalg af charcuteri, oste og
lækkert tilbehør. Lige til at dele. Pris 395 kr
Husk at vi har masser af
gode vine på glas!

- *Min. 12 personer // børn under 12 år 1/2 pris -

