
EKSEMPLER PÅ FORRETTER

Fiskefad fra Kattegat

4 slags fisk fanget lokalt. Serveres med dressing og tilbehør. Fadet serveres ved bordet

Mosaik af fisk
Laks og tun omkranset af brændt porre hertil avocadocreme, edamamebønner, urter og hummermayonnaise

Tarteletter

Den klassiske - Tarteletter med høns i asparges med bacon og urtesalat

Svampe (vegetar)

Letstuvede svampe med spinat, chips og parmesan

EKSEMPLER PÅ HOVEDRETTER

Dansk kalvefilet
Sprød kalverillette med svampefricassé, bagte rodfrugter, citron og timiansauce, timianstegt Pommes Fondant samt                    
Sauce Bordelaise

Unghane

Unghane stegt på ben med spæde gulerødder bagt med hyldeblomster, gulerodspuré samt timiansauce

Oksemørbrad

Klassisk oksemørbrad med en sprød rillette af oksehaler og bagte rodfrugter samt tøffelsauce. Tillæg 70 kr. pr. person

Kalvesteg stegt som vildt

Igen en klassiker. Hertil waldorfsalat, tyttebær, surt, hvide og brunede kartofler samt vildtflødesauce

Årstidens fisk med garniture
F.eks. Bagt hvidfisk m. Bagte jordskokker, puré af butternutsquash og brunet smør

EKSEMPLER PÅ DESSERTER

Blødende chokoladekage

Kysthotellets udgave af den klassiske chokoladekage med blødende midte. Hertil bær og vaniljeis

Rabarbertrifli
Rabarbertrifli med marcipancrumble og fløde

Osteanretning

4 lækre velvalgte oste med behørig garniture

EKSEMPLER PÅ NATMAD

Oste - og pølsebord

Udvalg af spanske & italienske pølser samt oste, tapenader og diverse tilbehør  

Hotdogbuffet
Klassisk hotdogbuffet med behørigt tilbehør

Inspiration til jeres menu



EKSEMPLER PÅ TILKØB

Udvidelse af tiden Kr. 100,- pr. person pr. påbegyndt time (eksl. Drikkevarer)

Udvidelse af tiden Kr. 150,- pr. person pr. påbegyndt time (inkl. øl, vand og vin ad libitum)

Farvede duge/servietter Kr. 15,- pr. person

Speciel foldning af servietter Kr. 10,- pr. person

Hjemmelavet Baileys Kr. 100,- pr. person

Cognac & Avec Kr. 75,- pr. person

Hård bar i 2 timer i forbindelse med ”ad libitum” arrangement Kr. 200,- pr. person

Hård bar i 3 timer i forbindelse med ”ad libitum” arrangement Kr. 250,- pr. person

Hård bar i 4 timer i forbindelse med ”ad libitum” arrangement Kr. 300,- pr. person

Ønskes der blandede drinks i forbindelse med hård bar kan det tilkøbes for Kr. 50,- pr. person

Proppenge pr. åben flaske Kr. 295,-

Spiritus efter forbrug pr. åben flaske Kr. 800,-
 

Dobbeltværelse inkl. morgenmad i forbindelse med fest Kr. 795,-

Enkeltværelse inkl. morgenmad i forbindelse med fest Kr. 595,-

Gør lidt ekstra ud af festen

Vi er til for at give 
jer den bedste oplevelse, 
så har I særlige ønsker 

til vinen, må I endelig 
sige til. Så gør vi alt, hvad 
vi kan, for at sætte jeres 

ønsker på menuen.


