
VÆR SELSKABELIG I 



VELKOMMEN I STORMS PAKHUS
I har været igennem det formelle program, fået middagen med den hvide dug og skærmøjne fra 
konferencelokalet – er det ikke tid til noget nyt? Det kan også være, at I er en gruppe, der mangler 
det helt rigtige sted at samle alle jeres yndlingsmennesker – nogle gange er det jo bare en udfordring 
at få plads til alle i en lille lejlighed.

Så kom, og vær sammen hos os!

Siden 1940erne har den ene trælast efter den anden optaget plads i Storms Pakhus. Men i dag er det 
de fælles oplevelser, der fylder: Vi er stedet i Odense for jer, der ønsker en anderledes og uformel 
ramme. Hvor man kan spise mad fra hele verdenen lavet af de mest dedikerede fynske ildsjæle. Hvor 
man kan få næsten alt, hvad ganen behager i vores seks barer. Hvor både høj som lav, men også de 
mange og de få føler sig velkomne. I Pakhuset er vi eksperter i det uformelle og særligt gode til at 
sætte den bedste ramme for, hvordan man kommer hinanden ved og lærer hinanden bedre at kende 
– uanset om det er kollegaerne, den gamle studiegruppe eller barndomsvennerne!

I Pakhuset er der – som I nok har bemærket – højt til loftet. I kan derfor kombinere vores tilbud på 
kryds og tværs, så jeres tid sammen bliver præcis, som I havde forestillet jer.

Hør mere, og book på salg@stormspakhus.dk / +(45) 69 66 95 65

Og læs videre her, og få et overblik over Pakhusets mange selskabelige muligheder!

1. BOOK EN BÆNK

3. TAG PÅ EVENTYR

4. SKÅL I PAKHUSET

6. LEG OG LÆR 

5. STORMS VÆRTSKAB

7. SMAGNINGER

2. BOOK ET OMRÅDE 



1. BOOK EN BÆNK

Lad os booke jer en bænk i Schiøtz Have. Her kan man med fordel 
være både små og store grupper, hvor bænken vil være jeres 
samlingssted. I kan holde både jule- og påskefrokost, fødselsdag, Blå 
mandag, konferencer, firmamøder og jeres egen langbordsmiddag – 
ja, selv brylluppet – i Storms Pakhus. Men I kan selvfølgelig også bare 
mødes med vennerne en onsdag aften.

Vi har et bord klar, når I ankommer: Sæt jer bare ned på møllen, og nyd 
den grønne indendørshave og hinandens selskab. Og gå på opdagelse i 
street food-køkkenernes mange fristelser med ro i maven – I har altid 
jeres bænk at komme tilbage til. 

I kan naturligvis også drikke alle de Odense pilsnere, I har lyst til for at 
ære den kære Albani-brygger og botaniker Theodor Schiøtz – som 
selvfølgelig har lagt navn til haven. Men I kan også kombinere jeres 
bænk med en ”Skål i Pakhuset”. Det ville Schiøtz kun skåle med på!

Book jeres bænk i Schiøtz Have på vores 
hjemmeside stormspakhus.dk.

ER I EN STØRRE FORSAMLING? 



Hjørnet: 
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Vil I gerne have lidt mere private omgivelser? Så finder vi et område til jer!

I Storms Pakhus elsker vi at lægge hus til – så skal I fejre et jubilæum, holde 
en fødselsdag eller juble for kærligheden, for hverdagen, for kollegaskabet og 
den gavmilde personalekasse. Så gør det hos os.

Vi booker et område til jer, skræddersyr rammerne, så I får et åndehul for jer 
selv – og så ligger resten af det smukke, gamle pakhus jo for jeres fødder. Det 
er derfor, vi kalder det både-og-løsningen: I kan nyde Pakhusets hyggelige, 
uformelle atmosfære, og samtidig få et hjørne hvor I kan være jer selv. 

I Storms Pakhus kan man nemlig sagtens både blæse og have mel i mund-
en. Og det kan du også som vært! For her kan du nemlig stadig være den 
betænksomme vært og samtidig læne dig tilbage og bruge din tid på dét, der 
er vigtigst: Dine gæster. De kan nemlig helt selv finde det street food, de har 
lyst til den dag, og så er det ovenikøbet lidt af et eventyr, de bliver sendt ud på 
i pakhusets hyggelige stræder og smøger!

Det er blandt andet muligt at leje følgende områder:

BÅDE-OG-LØSNINGEN
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Schiøtz Have 
op til 300 stående 
op til 200 siddende

Ved pejsen: 
op til 100 stående
op til 50 siddende

Strædet: 
op til 60 siddende

5 Udsigtsposten: 
max 35 siddende

2. BOOK ET OMRÅDE



3. TAG PÅ EVENTYR
At rejse er at leve, sagde den kære H. C. Andersen – og i eventyrbyen Odense behøver man ikke rejse særligt langt væk 
for at leve! Så pak sydfrugterne, og smag jer gennem verden i Pakhuset: Med kortet i hånden kan I tage på eventyr i 
madboderne, gå på skattejagt i de kreative værksteder og udforske alle Pakhusets hyggelige hjørner.

Med eventyrkortet i hånden, får du og din gruppe frihed til at vælge individuelt og ikke mindst frihed til at forkæle jer 
selv og jeres smagsløg, som I hver især ønsker. Som vært bliver alting meget nemmere, for der er mad til både veg-
aneren, vegetaren, pescotaren, flexitaren, gluten-allergikeren og alle de andre med særlige præferencer og behov! I 
sidste ende får du nemlig en samlet regning fra 16 forskellige, selvstændige street food-køkkener.

Som gruppe kan I bestille lige så mange eventyrkort, som I har lyst til og indsætte præcis det beløb, der er passende for 
jer – og så kommer eventyrkortene med en samlet faktura. Det ku’ næsten ikke være nemmere at tage på eventyr sam-
men, vel? Eventyrkortet kan selvfølgelig også kombineres med ”Book en bænk”, “Book et område” og ”Skål i Pakhuset”. 

BESTIL MAD FRA 16 FORSKELLIGE MADBODER - FÅ EN SAMLET FAKTURA



4. SKÅL I PAKHUSET

Uden drikke duer helten ikke. I Storms Pakhus er ingen lejlighed for 
lille, så længe du har lyst til at skåle på den! Uanset om I har lyst til en 
enkelt Odense eller at lade øllet flyde fra hanerne, så har vi det, der skal 
til for, at jeres tid sammen bliver eventyrligt hyggelig.

Det med småt: Pakkerne er tiltænkt grupper, og alle 
drikkevarer står klar til jer, når I kommer. DRIKKEPAKKE 2:

DRIKKEPAKKE 3:

DRIKKEPAKKE 1:

1 glas  Nitus Cava Brut Reserve 
2 glas Chardonnay Naturae

2 glas Scotto Zinfandel

Pris: DKK 345 
En tjener skænker for jer

Pinot Grigio (frisk italiensk hvidvin)
Villa di Mare Rosso (Syditaliensk rødvin)

Pris: DKK 225 for 2 timer
Tilkøb: Fynske Albani øl + DKK 50

Gin & tonic - vi bestemmer, og den er 
kraftig. Fynske specialøl fra vores ølbar, 

som I har for jer selv.

Pris: DKK 295 for 2 timer



5. STORMS VÆRTSKAB

Nogle gange er det rart bare at kunne sætte sig på møllen, læne sig tilbage og lade 
andre stå for det hele. Vores venlige værter og værtinder er klar til at tage sig af jer, 
hvis I bare har lyst til at bruge tiden sammen på at snakke, skåle – og måske skråle.

Vi arrangerer et bord, I sammensætter på forhånd den menu, der passer bedst til 
jeres selskab – og vi klarer resten. Voila!

Værtskabet er for jer, der kan lide at gå uden om køen i madboderne, og som 
sætter pris på den perfekte, skræddersyede menu. Måske er I til en unik mid-
dagsoplevelse på bænkene, men det også være, I vil arrangere en reception med 
fingermadder. 

Vi har vedhæftet en liste over de street food-køkkener, der tilbyder Storms 
Værtskab – og hvilke retter I kan få hos dem. Husk, at I som minimum skal bestille 
10 retter fra hvert køkken. Disse retter bliver serveret “family style” - man deler 
altså maden og kommer hinanden ekstra meget ved.

Menuen, I sammensætter, skal bestilles senest 7 dage før, vi ses i Storms Pakhus – 
så er vores værter, værtinder og street food-køkkener forberedt til fingerspidserne. 
Vi anbefaler en vært/værtinde pr. 12. gæst, og prisen er 325 kr. i timen.

Det med småt:
Uden drikke duer helten jo ikke – det er derfor obligatorisk for jeres selskab at 
tilkøbe drikkevarer med Storms Værtskab. 

FÅ DET HELE SERVERET



6. LEG OG LÆR

Hvis I ikke blot er sultne og tørstige, men også gerne vil lære noget nyt 
sammen, så er Storms Pakhus det helt rigtige sted at være!

I 2018 afholdte vi over 500 events: Alt fra bingo, quiz, talks, yoga, vins-
magning til madkurser, og vi gør det gerne helt særligt for jer som gruppe. 

Det kan være alt fra workshops til spil og talks. Fx kan I:

• Få opgraderet madlavningsevnerne på et madkursus hos 
• udvalgte madboder
• Bruge en aften på at svinge bingoarmen eller quizze om kap
• Være kreative og lave keramik, smykker, tøj og meget mere under 

kyndig vejledning af vores kreative værksteder
• Tage til talk og blive inspireret af en spændende person
• Lære salsa-trinene, dyrke yoga eller andet, der giver sved på panden

Lad os tage en snak om, hvilke ønsker I har, hvad der kan lade sig gøre samt 
prisen. I skal bare lige være opmærksomme på, at mulighederne vil variere 
fra tid til anden, og at vi skal stikke hovederne sammen mindst 14 dage før!

DET KAN VÆRE SJOVT AT LÆRE NOGET NYT



7. BLIV KLOG PÅ  
  ØL, GIN & VIN

HOLD HUMØRET VÅDT

Vi har udvalgt de mest dedikerede øl-, gin- og vin-en-
tusiaster til at fortælle jer alt det, I ikke vidste i forvejen. 
Der findes ikke noget bedre at lære noget nyt, mens man 
smager sig frem med en velorienteret guide ved sin side. 
I skal blot være opmærksomme på, at smagningen skal 
bookes en uge før, I kommer. 

FIND DIT INDRE GINI

ER DU TIL FYNSK ØL?

BLIV FINO MED VINO

2 lækre gin-cocktails særligt udvalgt af vores gin-nørd, der 
fortæller jer om spirituosens fortræffeligheder.

DKK 120 pr. person

4 x 15 cl af udvalgte øl fra vores bar med specialøl fra Fyn 
(efterfulgt af et glas med lige præcis din favorit), mens en 

øl-specialist fortæller jer humlens spændende historier. 

DKK 195 pr. person

Smag 8 forskellige vine, og få nogle lækre snacks, mens en 
vin-connoisseur indfører jer i vinens smagfulde univers i 

løbet af to timer. 

DKK 299 pr. person

GINSMAGNING

ØLSMAGNING

VINSMAGNING



VI SES I PAKHUSET !

STORMS PAKHUS
Seebladsgade 21
5000 Odense 
CVR 38440063

facebook.com/stormspakhus 
@stormspakhus

BOOK NU
 
Send os en mail, eller giv os et kald, så 
skræddersyr vi sammen den bedste 
løsning for jer. Vi glæder os til at invitere 
jer inden for i Storms Pakhus.

KONTAKT 
 
Lene Schmidt 
salg@stormspakhus.dk
(+45) 69 66 95 65



STORMS VÆRTSKAB - MENU
BESTIL MADEN PÅ FORHÅND - FÅ DEN SERVERET TIL JERES SELSKAB - SIDDENDE ELLER STÅENDE



STORMS VÆRTSKAB MENU 

ASIATISK

LITTLE KHON KAEN

Panang  DKK 60 frokost / 75 aften

Sommer-karry  DKK 60 frokost / 75 aften

Thai-wok  DKK 65 frokost / 80 aften

3 x sommerruller DKK 60
m. okse, rejse, okse & rejer og/eller 
forårsruller

LE TRANG

3 x friterede østershatte DKK 35

MR. PHAN HOUSE 

2 x bao buns  DKK 65

6 x wonton  DKK 55

INDISK
MASALA CORNER 

Butterchicken   
DKK 50 frokost / 80 aften m. ris

Chicken Tikka  DKK 69 
m. naan-brød, salat og chutney

TANDOORI BBQ 

AMERIKANSK
BURGER ANARCHY 

Tyrion Lannister  DKK 80
Burger m. oksekød, dressing, løg- 
og rosmarinkompot, hjertesalat 
og kartoffelchips

Harvey Specter  DKK 80 
Burger m. oksekød, BBQ-sauce, 
aioli, bacon, portobello-fritter 
og hjertesalat 

Lois Lane   DKK 80
Burger m. friturestegt kylling, chili, 
mayo, coleslaw, syltet æble og 
hjertesalat.

2 x banh mi  DKK 60
m. oksekød, kylling, svinekød eller tofu

Channa Masala   
DKK 40 frokost / 70 aften m. ris

VE

Samosa  DKK 25 VE

Lamb Tikka  DKK 75 
m. naan-brød, salat og chutney

LATINAMERIKANSK

PEDRO’S GRILL AND VEGGIES

Ribeye sandwich  DKK 80
m. chipotle, mayo, karamelliserede løg, 
semidried tomater, guasaca og salat

Ovnstegne kartofler  DKK 30
m. aioli

Snackbåd  DKK 50 
m. padron, chorizo, kartofler og aioli

GLUTENFRIVEGETARISKVE VEGANSK GF GOD TIL RECEPTIONR

min. 10 hovedretter = deles af 20 pers.

min. 10 hovedretter = deles af 20 pers.

min. 10 hovedretter = deles af 20 pers.

min. 10 hovedretter = deles af 20 pers.

min. 10 kuverter 20 til deling
Kan deles til selskabet

6 x siu mai  DKK 55

6 x Hagaw  DKK 55

6 x spareribs  DKK 55

6 x hot wings  DKK 65

2 x sesam balls  DKK 65 

min. 10 hovedretter = deles af 20 pers.

R

R

R

R

R

R

R
R

R

R

R

R

FRANSK

Duck de luxe  DKK 80 
andeburgeren
Andefritter  DKK 35
Andemix  DKK 65

DUCK ‘N FRIES

R

R



ITALIENSK
ITALIAN CORNER / PASTA
min. 10 hovedretter = deles af 20 pers.

Vegetarlasagne   DKK 50
m. grillet squash, aubergine, 
besciamellasovs og parmesan.

Panini m. tomatsovs   
DKK 50 frokost / 60 aften 
og mozzarella, grillet squash, aubergine 
og semidried tomater

PIZZA PAZZA (8 slides pr pizza)

Salame pizza  DKK 75
m. tomatsovs, mozzarella og mild salami

MELLEMØSTEN

FALAFFELMATE 

Falafel bowl  DKK 79

Falafel wraps  DKK 59

Pasta Tagliatelle  DKK 75 
m. trøffelsovs, svampe, parmesan og 
friskbagt brød

DEN SØDE TAND

TIDAS SWEET CAKE

Browniekage m. jordbærsauce 

VORFOR VAFFEL

Vaffel m. flormelis og syltetøj   DKK 40

Klassisk lasagne   DKK 69
m. kødsovs, besciamellasovs og parmesan

Panini m. parmaskinke
DKK 50 frokost / 60 aften 
og taleggio-ost, rucolasalat og pesto

Panini m. roastbeef 
DKK 50 frokost / 60 aften 
og tun- og artiskokcreme

Spaghetti  DKK 75 
m. cherrytomater, rucola, pecorino og 
friskbagt brød

Pasta penne  DKK 75 
m. tomatsovs, salsiccia, parmesan og 
friskbagt brød

Tapas  DKK 80 
min. 10 kuverter

Patate pizza DKK 80 
m. mozzarella, kartofler, rosmarin og 
taleggio-ost – min. 5 kuverter

Vegetariana pizza DKK 80 
m. tomatsovs, mozzarella, oliven, 
semidried tomater, peberfrugt, løg og 
broccoli – min. 5 kuverter

Carbonara pizza  DKK 80 
m. mozzarella, pisket æg, lufttørret 
svinekæbe og parmesanflager – 
min. 5 kuverter

Parma pizza  DKK 80 
m. parmaskinke, tomatsovs, mozzarella, 
rucola, parmesanflager og trøffelsovs – 
min. 5 kuverter

VE

VE

Vinblade  DKK 12
med grøntsagsfyld

VE

Fatayer  DKK 9 VE

Salat bowl  DKK 40 VE

1. Cheesecake m. jordbærsauce
2. Cheesecake m. saltkaramel   
3. Cheesecake m. Orios  

Cheesecake 

Vaffel m. nutella   DKK 45

Vaffel m. vaniljeis    DKK 65 
og jordbær, nødder og chokoladesauce

Milkshake   DKK 45 
m. chokolade, jordbær eller banan

STORMS VÆRTSKAB MENU 

min. 10 hovedretter = deles af 20 pers.

R

R

Skal I holde fødselsdag eller andet, der fortjener 
at blive fejret med en kage? Så køb enten en 
browniekage eller en cheesecake hos Tida’s. Der 
er 10-20 stykker per kage og koster DKK 300.

min. 10 hovedretter = deles af 20 pers.

GLUTENFRIVEGETARISKVE VEGANSK GF GOD TIL RECEPTIONR

R

R

R

R

R



DET GODE FORSLAG

FINGERHAPSERE UFORMEL FØDSELSDAG

Bliver valgmulighederne på menuen alligevel en tand for overvældende? Så frygt ej, i Storms Pakhus har vi altid gode 
bud på, hvordan en menu a la Storms Værtskab kan skrues sammen. 

I skal bare vælge mellem den lette receptionsmenu til den, der med garanti vil mætte jeres selskab.

FORRET / SNACK 
Patate Pizza 

HOVEDRET
Pedros Ribeye sandwich 

m. chipotle, mayo, karamelliserede løg, 
semidried tomater, guasaca og salat

DESSERT

VERDEN RUNDT

6 x wonton
6 x spareribs

FORRET / SNACK

HOVEDRET

Tyrion Lannister burgeren 
m. oksekød, dressing, løg- og 

rosmarinkompot, hjertesalat og kartoffelchips

Cheesecake m. Orios   

Little Khon Kaens sommer-karry
3 x friterede østershatte

2 x banh mi
m. oksekød, kylling, svinekød eller tofu

DESSERT
Vorfor Vaffel m. vaniljeis 

og jordbær, nødder og chokoladesauce

Pedros Snackbåd  
m. padron, chorizo, kartofler og aioli

Masala Corner’s samosa  

Vores italienske pizzaer
Vælg selv 

Hot wings fra Mr. Phan House

Vælg 4-5 retter til dit selskab: 
Passer perfekt, hvis I er et stående 

selskab, fx til en fyraftensbajer



STORMS VÆRTSKAB - VINKORT



RØDVINE

LUKSUS VINE

2016 POJEGA RIPASSO ...........................................................425,-

2017 CAMINS DEL PRIORAT .................................................475,-

2013 AVONDALE JONTYS DUCKS ......................................395,-

2015 CHIANTI CLASSICO  ...................................................... 450,-

2014 CHATEAU LE GABACHOT.............................................799,-

HUSETS VIN
2017 VILLA DI MARE ROSSO
FLASKE: 225,-

BEDRE RØDVINE
 
COTES DU RHONE VILLAGE.......................... 70 / 350
SCOTTO ZINFANDEL......................................... 65 / 325
NATURAE CABERNET SAUVIGNON...........  75 / 375



HVIDVINE

LUKSUS VINE

SERESIN SAUVIGNON BLANC ............................................... 475,-

2017 SANCERRE LES BOUFFANTS .......................................425,-

2016 CHABLIS VAUDON...........................................................550,-

HUSETS VIN
2018 VILLA DI MARE PINOT GRIGIO
FLASKE: 225,-

BEDRE HVIDVINE
 
2017 NATURAE CHARDONNAY..................... 75 / 350
2017 GRÜNER VELTLINER URBAN................ 85 / 395
2017 RIESLING TROCKEN................................  80 / 375



BOBLER  
& ROSE

ROSÉ VINE

 2018 VILLA DI MARE ROSATO  .............................................225,-

2017 50 ROSE.....................................................................65 /275,-

2017 TAVEL....................................................................................350,-

HUSETS BOBLER
 
FRANSK CRÉMANT LE  
MOULIN BLANQUETTE
FLASKE: 325,-

BEDRE VINE
 
ITALIENSK PROSECCO ERA ORGANIC..... 75 / 350
SPANSK CAVA BRUT RESERVE..................... 65 / 250
CHAMPAGNE DEUTZ BRUT CLASSIC........100 / 375



DESSERTVINE

GRAHAM’S NATURA RESERVE PORT .............................................. 85 / 495,-

MOSCATO D’ASTI FIOCCO DI VITE.....................................................60 /245,-

ITALIENSK MILD MOUSSERENDE - BRACHETTO D’ACQUI...............265,-

DESSERTVIN



STORMS PAKHUS
Seebladsgade 21
5000 Odense 
CVR 38440063

facebook.com/stormspakhus 
@stormspakhus

BOOK NU
 
Send os en mail, eller giv os et kald, så 
skræddersyr vi sammen den bedste 
løsning for jer. Vi glæder os til at invitere 
jer inden for i Storms Pakhus.

VI SES I PAKHUSET !

KONTAKT 
 
Lene Schmidt 
salg@stormspakhus.dk
(+45) 69 66 95 65


