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KøkkenPiraterne  
Velsmagende mad til din næste fest 

 
Kaptajnen har ordet; 

Efter mange års tro tjeneste I forskellige køkkeners besætning, har jeg samlet alt 
det bedste fra de forskellige madkulturer jeg har prøvet kræfter med. 

Det har resulteret i et omfattende udvalg af velsmagende streetfood retter. 
Nedenfor er sammensat forskellige menu-pakker til enhver festlig lejlighed. 

Efter lyst & behov kan tilkøbes extra sidedishes, desserter & drikkevarer. 
Som udgangspunkt vælges én menu til hele selskabet.  

Ved specielle anledninger kan udvalget bestå af flere menuer. 
 

Vi skræddersyer naturligvis også gerne en menu specielt til dig. 
Hos KøkkenPiraterne er alle muligheder åbne.  

Kontakt os med dine ønsker til dit kommende arrangement,  
så skal vi gøre vores for at opfylde dem. 

Alle priser er, hvor ikke andet er angivet, pr. person og inkl. Moms. 
Alle arrangementer tillægges opstartgebyr på 2500,- 

 
 
 

SOM ARRANGØR BEDES DU SIKRE FLG. FORHOLD: 
Vores streetfood trailer kræver 32 AMP / 400 V strømforsyning. 

Vi ønsker mulighed for at tilslutte vand til vognen, dette sker via vores medbragte 
slanger som tilsluttes et vandudtag på 1/2” ,3/4”  eller via en GARDENA kobling. 

Spildevand kan ledes op til 15 meter væk fra traileren med vores medbragte 
spildevandsslange, sørg for at anvise et afløb hertil. 

 
Såfremt pladsen mangler strøm kan vi medbringe en støjsvag generator  

+ 2000,- 
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Morgenmad & brunch 
Piratens Brunchtallerken:     95,- pr. px. 
Ristede chorizopølser, sprød bacon & scrambled egg. 
Sydlandske pølser på spyd med syltede lækkerier 
2 slags oste med passende tilbehør 
Rørt yoghurt med hjemmeristet müsli 
Frisk frugt i chili-vaniljesirup  
Serveres med en pose friskbagt brød, rugbrød & smør. 
 
American Diner Breakfast     85,- pr. px. 
Ristede pølser, sprød bacon, scrambled eggs, hashbrown, bagt tomat & ristede svampe.  
Serveres med ristet toast. 

English Breakfast      75,- pr. px. 
Ristede pølser, sprød bacon, baked beans med chili, spejlæg & ristet toast. 
 
Tilkøb: 
Mormorkaffe      15,- 
Smoothies       Fra 30,- 
Friskpresset Juice – flere slags     Fra 30,- 
Mobil Kaffebar med stort udvalg – startgebyr:   Fra 2000,- 
Morgenbrød      Fra 15,- 
Amerikanske pandekager med sirup    25,- 
”Snackpose” med hjemmelavede lækkerier til dagen. Indhold efter aftale. Fra 45,- 
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Reception 

Mad fra KøkkenPiraterne er et festligt indslag der sikrer dine gæster frisk og 
velsmagende mad – serveret direkte af kokkene fra vores street-food trailer.  
Se glæden blandt gæsterne når de oplever kokkene anrette fx små canapees lige 
foran snuden på dem. 
Menuen kunne fx bestå af nedenstående forslag på 5 slags canapees. 
  
Røget laks med purløgscreme, karse & syltede rødløg. 
Salat af krabbe med tomat & hvidløg på sprød bruschetta 
”Mini-Burger” med roastbeef, smeltet ost, bearnaisecreme & sprød salat 
Rørt friskost med krydderurter på smørristet rugbrød 
Chokoladebrownie med karamelmousse & knas 
                       125,- pr. px 
Vi hjælper gerne med personale og drikkevarer til arrangementet.  
Spørg efter forslag/priser. 
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Få besøg af KøkkenPiraterne til dit næste event.. 
Skab en unik stemning til dit næste arrangement – få besøg af Piraterne og vores fede 
Streetfood-trailer. 
Lad madens dufte sprede sig over området, mens vi gør klar til at serveres dagens 
udvalgte menu for dine gæster. Lad gæsterne komme helt tæt på kokkene når vi med 
smil og friske bemærkninger langer alverdens lækkerier over disken. 
Vi glæder os til at hygge om jer. 
 

Lidt fra ”dengang far var dreng”..  
Alle retter herunder tilbydes også som ad libitum – spørg efter pris. 
 
Tarteletter med høns I asparges, persille & cherrytomater.  3 stk. 45,- 
 
Flæskestegsburger med syltet rødkål, sprøde agurker,  
sennepsmayo, æbler & salat.    pr. stk.  55,- 
 
Bøfsandwich med bløde løg & skysauce.    Pr. stk. 55,- 
Hjemmesyltede lækkerier, hk. løg, rist. løg, grov remoulade, sennep & ketchup.  
 
Gourmet Hotdogs – 4 slags efter årstiden   Pr. stk.  35,-  
 
Gourmet smørrebrød – 3 slags med råvarer efter årstiden Pr. stk. 40,- 
 
Tilkøb: 
Citronfromage med flødeskum       39,- 
Gammeldags æblekage med makroner & flødeskum   39,- 
”Pære Belle Helene” med vaniljeis & chokoladesauce   49,- 
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SURFIN USA – Det bedste fra køkkenet ”over there” 
 
Menu A       95,- pr. px. 
BBQ Wings  
Slowcooked hotwings serveret med coleslaw & friske majs med smør & havsalt. 
+ 
Classic Fries 
Grove pommes frites serveret med hjemmerørt krydderdip 
 
Menu B       95,- pr. px. 
Classic Pirat Burger  
Flammegrillet okseburger med sprød bacon, smeltet cheddar, mayo, ketchup, mild 
sennep, pickles, løg, tomat & salat. 
+ 
Chili Fries  
Grove pommes frites med spicy chilitopping serveret med estragonmayo 
 
Menu C       115,- pr. px. 
Pulled Pork Pirat Burger  
Masser af pulled pork, spidskålsslaw, bacon, tomat, løg & sprød salat, 
Eller 
NewSchool Pirat Burger 
Langtidsstegt bbq-oksebryst med cheddar, semi-dried tomater, syltede rødløg, mayo, 
bbq-sauce & salat 
+ 
Cheese & Bacon fries  
Grove pommes frites med smeltet ost & sprød baconcrumble serveret med chilimayo 
 

Tilkøb: 
Hjemmelavet cheesecake med frugt efter årstiden   39,- 
Lun brownie med rørt vaniljeis     39,- 
Chocolate Chip Cookies     10,- 
Amr. Pandekager med vaniljeis & chokoladesauce   39,- 
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Det bedste fra de Britiske Øer 

 
Menu A       85,- 
Fish & Chips med tartarsauce 
Grove pommes frites med stykker af hvid fisk I øldej,  
serveres med hjemmerørt tatarsauce & grønt 
 
Menu B       75,- 
Triple Pork Burger 
Langtidsstegt svinenakke, baconcrumble & flæskesvær i smørstegt bolle  
med syltet spidskål, tomatrelish & sennepsmayo 
 
Tilkøb: 
Hjemmebagt Applepie med øko. creme fraiche   39,- 
Rabarbercrumble med øko. creme fraiche    39,- 
Specialøl fra udvalgte engelske bryggerier   Fra 25,- 

 

 

 

Menu Mexicana – hvis det skal være lidt spicy.. 
Menu A       75,- 
Chili Con Carne med fladbrød, nachos, salat & creme fraishe. 
 
Menu B       85,- 
Burrito med oksekød eller kylling 
Med fyld efter eget valg…  
Serveres med nachos, guacamole, salsa & øko. Creme fraiche 
 
Tilkøb: 
Citrontærte med marengs     39,- 
Braiseret ananas i chili serveret med kokosis   39,- 
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Menu Italiano – Her er intet at ”MI SCUSI” for.. 

 
Menu A       95,- 
Porchetta Sandwich  
Langtidstilberedt porchetta med goudaost, rucola, 
aioli & tomattapenade i smørristet durumbolle. 
+ 
Krydderristede kartofler med aioli 
 
Menu B       125,-  
Oksecarpaccio med basilikumspesto, grønne salater, marinerede oliven & revet 
parmesan. 
 
Spaghetti ragu al carne 
Kaptajnens egen fortolkning af bolognese med blandt andet bacon,  
krydderurter & masser af tomater.  
Toppes med parmesanflager. 
 
Menu C       115,- 
Pølser & Ost 
Tallerken med udvalg af forskellige sydlandske pølser, oste,  
spændende tilbehør & friskbagt brød. 
 
Tilkøb:      
Tiramisu med mascarpone, ladyfingers & marsala   39,- 
Panna Cotta - Italiensk flødedessert med tilbehør efter årstiden 39,- 
Hvidvin, Rødvin eller Rose    Fra 40,- /glas 
Sodavand, pr. stk      20,- 
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Den store fest –  
Når streetfood ikke længere rækker.. 
KøkkenPiraternes street-food trailer er indrettet som et fuld-udstyret mobilkøkken 
med faciliteter til at bespise flere hundrede sultne festdeltagere. 
Ønsker du at gøre noget unikt ud af dit næste arrangement kan du booke vores team 
af passionerede kokke til at trylle en festmiddag sammen blandt dine gæster. 
Vi stiller køkkenet klar i fornuftig tid, og arbejder i streetfood-traileren mens 
duftene fra køkkenet dagen igennem vil brede sig over området og dine gæste får 
mulighed for at se aftenens menu blive til. 
 
Med mere end 15 års erfaring i afvikling af alle former for selskaber har vi 
erfaringen der sikrer en succesfuld fest for dig og dine gæster. 
 
Festmenuer fra 275,- pr. person. 
Menuerne kan både serveres som buffet eller som tallerkenanretninger. 
Spørg efter forslag. 
 
 


