
Giv agt! 
 

 
Mit navn er Jacob Elkjær, fra hold november 1991, og jeg er medlem af Den Vestfyenske 
Garderforening. 
 
Jeg ejer Restaurant Grøften i Tivoli og tillader mig at rette henvendelse med følgende tilbud til 
medlemmerne i Jeres garderforening og deres familier - hermed håber jeg at kunne være med til 
at sætte rammerne for Jeres næste tur til Tivoli - København. 
 
Det er altid festligt når gamle gardere mødes. For mig er det noget særligt når flere fra min årgang 
hvert år mødes på Rosenborg 1. søndag i maj og på vores indkaldelsesdato 4. november for at 
mindes 'svundne tider'.  
Den herlige og karakteristiske stemning der altid er tilstede blandt gamle kammerater oplever jeg 
også ofte når gamle gardere og deres familier gæster Grøften. 
Med maven ind og brystet frem berettes der lystigt om strabadser og stroppeture. Jeg har 
bemærket historierne sjældent bliver mindre interessante, som frokosten skrider frem. Om det er 
skipperlapskovs ad libitum, smørrebrødet, kaffen, øllet eller snapsen der gør udslaget vil jeg lade 
være usagt, men festligt er det! 
Bemærk at der tale om et foreningstilbud, og hvor der forudbestilles minimum 10 kuverter og 
samme menu til alle i selskabet. Entre til Tivoli (120 kr.) er inkluderet. 
 
Pakketilbud 1 
Entre til Tivoli, Skipperlabskovs ad libitum, med rødbeder og brød, 1 fadøl 0,3 l. Normalpris 344 kr. 
Jeres pris 299 kr. 
 
Pakketilbud 2 
Entre til Tivoli, Seniorplatte + 65, sild, rødspættefilet, flæskesteg, brie ost, 1 fadøl 0,3 l, kaffe/the 
ad libitum. Normalpris 353 kr. Jeres pris 314 kr.? 
 
Pakketilbud 3 
Entre til Tivoli, 2 stk. smørrebrød (højt belagte), f.eks. rødspættefilet med citron og vores 
remoulade, hjemmelavet roastbeef med vores remoulade, frisk peberrod og ristede løg, 1 øl 0,3 l, 
kaffe/the ad libitum. Normalpris 412 kr. Jeres pris 375 kr.? 
 
Pakketilbud 4 
Entre til Tivoli, Luksusplatte, 1 fadøl 0,3 l eller 1 glas vin eller sodavand, kaffe/the ad libitum. 
Normalpris 533 kr. Jeres pris 489 kr. 
2 slags sild med karry og æg 
Stegt rødspættefilet med remoulade 
Gravad laks med Grøftens sennepsdressing 
Søkogte rejer med mayonnaise 
Grøftens hønsesalat med bacon 
Flæskesteg med rødkål 
Frikadelle med hjemmelavet agurkesalat 



1 stk. dansk ost 
 
Ved køb af ovenstående tilbyder vi kransekage og husets portvin 5 cl, som er Den kongelige 
Livgardes finest reserve, Warre's. Normalpris 94 kr. Jeres pris 60 kr. 
Det er også muligt at sammensætte en 'garderplatte' til Jeres selskab efter eget valg. Kontakt mig 
for at aftale en pris, der svarer til Jeres ønsker og behov. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

JACOB ELKJÆR 
Restauratør 

jacob@groeften.dk 
 

Vesterbrogade 3 
DK 1620 København V. 

 


