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Selskabsbrochure



Forretter:

Tarteletter med høns og asparges. 46,00

Hønsesalat på ananas og salat, pyntet med bacon og paprika, dertil flutes. 46,00

Honningmelonskibe med Serano skinke, dertil flutes. 59,00

Skinkeruller med hel asparges, flødestuvet spinat og flutes. 54,00

Carpaccio af oksemørbrad, med rucolasalat                                                                         
og parmesanost, flutes og smør. 72,00

Quiche Lorraine 49,00

Carprese af bøffel mozzarellaost og tomat, dertil flutes og smør. 56,00

3 forskellige slags bruschetta 52,00

Rejecocktail med flutes 59,00

Røget laks med hele asparges, flødestuvet spinat og flutes. 69,00

Dampet kold laks med cocktaildressing, rejer, kaviar og citron og flutes. 69,00

Spinat-reje-laks roulade med en vinaigrette                                                                          
af limon og olivenolie, dertil flutes. 72,00

Fisketallerken med alt godt fra havet, dertil en urtedressing og flutes. 72,00

Salat med kæmpe rejer, hvidløgsdressing og flutes. 72,00

Røget laksetatar, dertil flutes og smør. 59,00

Rejer på avocado og mango med urtedressing, dertil flutes og smør. 72,00

Laksrilette af varmrøget laks, dertil flutes og smør. 69,00

Hjemmelavet graved laks med                                                                                         
cremefraiche-dill-dressing, dertil flutes og smør. 72,00



Hovedretter:
Flæskesteg med rødkål, surt, hvide og brunede                                                        
kartofler, franske kartofler og skysauce. 99,00

Glaseret hamburgerryg med blomkål, gulerødder,                                                        
hvide kartofler og champignonsauce. 99,00

Gammeldags oksesteg med Sønderjysk hvidkål, bønner,                                          
tyttebær, hvide kartofler og okseskysauce. 109,00

Kalvesteg stegt som vildt, salat Waldorf, tyttebær,                                                   
bønner, pommes rissolet og flødevildtsauce. 119,00

Helstegt svinekam med grønsager, surt, hvide kartofler,                                         
franske kartofler og skysauce. 99,00

Sprængt oksebryst med rodfrugter,                                                                                    
hvide kartofler og peberrodsauce. 109,00

Rødvinsmarineret nakkefilet med 1/2 æble, ribsgele,                                                   
bønner, smørristede kartofler og vildtsauce. 104,00

Farseret svinemørbrad med grilltomat, bønner i svøb,                                             
kartoffelrøsti og sauce choron. 124,00

Grydestegt lammekølle fyldt med persille, dertil blomkålsbuketter, 
gulerodsbjælker, mintgele, smørsauteret kartofler og sauce. 114,00

Rosastegt kalveculotte med gulerødder, bønner i svøb, flødeporre-             
kartofler og dertil en sauce bearnaise eller en rødvinssauce. 132,00

Helstegt dyrekølle med tyttebær, salat Waldorf, bønner,                                              
hvide og brunede kartofler og vildtflødesauce. 139,00

Helstegt oksefilet med grilltomat, champignons, friske grønsager, 

pommes croquettes samt whiskysauce eller bearnaisesauce. 139,00

Kalvefilet med glaserede gulerødder,                                                                           
rosmarin kartofler og sherrysauce. 146,00

Oksemørbrad med champignon, bønner i svøb, grilltomat,                         
Hasselbach kartofler og rødvinssauce eller sauce bearnaise. 159,00



Desserter:

Appelsinfromage 49,00

Citronfromage 49,00

Pære Belle Helene: Vaniljeis med syltede pærer og varm chokoladesauce. 59,00

Festlig islagkage 59,00

Æbletærte med cremefraiche 49,00

Mandelrand med softice og hindbærpure. 59,00

Fløderand med frisk frugt. 52,00

Vaffelkurv med frisk frugt og rørt is. 59,00

Frisk frugt med råcreme. 52,00

De 3 små desserter: Desserttallerken med mascaponemousse,                           
panna cotta med hindbærtopping og frisk frugt. 69,00

Rubinsteinkage: Ægte romfromage på bund af hindbær og      
portvinsmarinerede makroner, pyntet med flødeskum,                        
vandbakkelser dybbet i chokolade og knust karamel. 59,00

Desserttallerken med chokoladekage, 2 slags is, likørcreme og frugt. 69,00

Trifli af kirsebær, jordbær eller skovbær på portvinsmarineret          
makronbund, pyntet med flødeskum og chokolade. 49,00



Natmad:

Aspargessuppe, klar suppe, gullaschsuppe                                                                       
eller karrysuppe, dertil lun flutes. 49,00

Biksemad med rødbeder og bearnaisesauce. 49,00

Biksemad med spejlæg. 49,00

Lune frikadeller med kold kartoffelsalat. 49,00

Boller med pålægsfade.  52,00

Pålægsfade med 4 slags pålæg, dertil ost, brød og smør. 56,00

Sønderjysk pølsebord med forskellige slags brød. 69,00

Hotdog med det hele. 49,00

Røget landskinke med flødestuvet spinat og brød. 54,00

Chili con carne med ris eller flutes 49,00

Hjemmelavet pizza. 49,00



Drikkevarerpakker:
Vinpakke 1   159,00

Festlig velkomstdrink, Sunrise (uden alkohol), fri vin, 
øl og sodavand til maden, 1 glas dessertvin og kaffe

Vinpakke 2     199,00
Festlig velkomstdrink (med alkohol), fri vin, øl og sodavand 
til maden, 1 glas dessertvin og kaffe med 1 cognac/likør

Helaftensarrangement 1 219,00
7½ timer, derefter 30,00 kr. pr. person pr. time (mindst 500 kr.) 
Festlig velkomstdrink, Sunrise (uden alkohol), fri vin, øl og 
sodavand til maden, 1 glas dessertvin og kaffe

Helaftensarrangement 2 259,00
7½ timer, derefter 30,00 kr. pr. person pr. time (mindst 500 kr.) 
Festlig velkomstdrink (med alkohol), fri vin, øl og sodavand til 
maden, 1 glas dessertvin og kaffe med 1 cognac/likør

Helaftensarrangement 3 289,00
7½ timer, derefter 40,00 kr. pr. person pr. time (mindst 500 kr.) 
Festlig velkomstdrink, Sunrise (uden alkohol), fri vin, øl og 
sodavand til maden, 1 glas dessertvin og kaffe inkl. longdrinks 
med rom, wodka, gin og whisky

Helaftensarrangement 4 329,00
7½ timer, derefter 40,00 kr. pr. person pr. time (mindst 500 kr.) 
Festlig velkomstdrink (med alkohol), fri vin, øl og sodavand 
til maden, 1 glas dessertvin og kaffe med 1 cognac/likør inkl. 
longdrinks med rom, wodka, gin og whisky



Buffet Mediterran
Et veldækket bord med lys, servietter, blomster og en buffet inspireret af Middelhavet,
eller mere korrekt, landene omkring. Er det lige din smag eller ønsker du noget ud over
det sædvanlige, så prøv vores Buffet Mediterran. (mindst 30 personer)

Forretter:
■ Antipasti af champignons, zucchini, paprika og aubergine
■ Parmaskinke med honningmelon
■ Pastasalat med cherrytomater, fetaost og rucolapesto
■ Tomat-mozzarellaost-salat
■ Blandet salat med ristede pinjekerner og parmesanost
■ Balsamicodressing
■ Ciabatta

Hovedretter:
■ Picata Milanese (Schnitzel paneret i en ostedej med tomatiseret spaghetti)
■ Lammesteg med krydderjus
■ Rosmarin-svinekølle med hvidløgssovs
■ Ratatouille-grønsager
■ Stegte minikartofler

Desserter:
■ Panna cotta med hindbær topping
■ Mascarponemousse med Amaretto
■ Frisk frugt

Natmad:
■ Suppe med flutes eller biksemad med spejlæg

Drikkevarer:
■ Velkomstdrink, Sunrise (uden alkohol)
■ Fri vin, øl og sodavand
■ Kaffe med 1 cognac/likør

Buffet Mediterran uden natmad: Fri vin, øl og sodavand til maden   388,00

Buffet Mediterran: Helaftenarrangement 
7 ½ timer, derefter 30,00 kr. pr. person pr. time (mindst 500 kr.) 458,00

Buffet Mediterran: Helaftenarrangement
7 ½ timer, derefter 35,00 kr. pr. person pr. time (mindst 500 kr.)
inkl. rom, vodka og whisky efter maden. 528,00



Buffet Skandinavien
Et veldækket bord med lys, servietter, blomster og vores buffet bestående af traditionelle
Skandinaviske retter. De velkendte retter i denne buffet tiltaler de fleste, så buffeten må
betegnes som det sikre valg. (mindst 30 personer)

Forretter:
■ 3 slags sild med karrysalat
■ 1/2 æg med rejer
■ Laksemousse med cocktail-dressing
■ Salatbar med hjemmelavet dressing
■ Rugbrød, flutes og smør

Hovedretter:
■ Oksefilet med 1/2 grilltomat
■ Glaseret hamburgerryg eller Herregårdsskinke
■ Marineret kyllingebryst
■ Blandede grønsager
■ Let krydret flødesauce
■ Flødekartofler med eller uden hvidløg
■ Stegte kartofler
■ Fransk baguette

Desserter:
■ Citronfromage
■ Kirsebærtrifli
■ Frisk frugt

Natmad:
■ Suppe med flutes eller biksemad med spejlæg

Drikkevarer:
■ Velkomstdrink, Sunrise (uden alkohol)
■ Fri vin, øl og sodavand
■ Kaffe med 1 cognac/likør

Buffet Skandinavien uden natmad: fri vin, øl og sodavand til maden 388,00

Buffet Skandinavien: Helaftenarrangement
7 ½ timer, derefter 30,00 kr. pr. person pr. time (mindst 500 kr.) 458,00

Buffet Skandinavien: Helaftenarrangement 
7 ½ timer, derefter 35,00 kr. pr. person pr. time (mindst 500 kr.)
inkl. rom, vodka og whisky efter maden. 528,00



All-inklusiv-tilbud 1
Et veldækket bord med lys, servietter og blomster. Forretten bliver serveret ved bordet. 
Buffeten og desserten bliver anrettet på tag-selv-bord. Forretten kan byttes og i buffeten 
kan der laves ændringer. (mindst 30 personer)

Forret:  Vælg fra siden med forretter

Buffet: 
• Svinekam 
• Glaseret oksesteg 
• Kyllingebryst med indisk karry 
• Flødeporrekartofler 
• Smør sauterede grønsager 
• Pastasalat 
• Blandet salat 
• Oliven, feta & brødcroutons 
• Dressing, sauce & flutes 

Dessert: 
• Jordbærtrifli 
• Æbletærte med cremefraiche 
• Islagkage 
• Frisk frugt 

Natmad: 
• Suppe med flutes eller biksemad med spejlæg

Drikkevarer: 
• Velkomstdrink 
• Fri vin, øl og sodavand under hele festen 
• Kaffe, 1 cognac/likør 

Buffet uden natmad: fri vin, øl og sodavand til maden fra 338,00

Buffet: Helaftenarrangement
7 ½ timer, derefter 30,00 kr. pr. person pr. time (mindst 500 kr.)  fra 438,00

Buffet: Helaftenarrangement
7 ½ timer, derefter 35,00 kr. pr. person pr. time (mindst 500 kr.)
inkl. rom, vodka og whisky efter maden. fra 508,00



All-inklusive-tilbud 2 
Et veldækket bord med lys, servietter og blomster. Forretten bliver serveret ved bordet. 
Buffeten og desserten bliver anrettet på tag-selv-bord. Forretten kan byttes og i buffeten 
kan der laves ændringer. (mindst 30 personer)

Forret:  Vælg fra siden med forretter 

Buffet: 
• Oksefilet 
• Glaseret skinke 
• Kyllingebryst på grillsauterede grønsager 
• Frikadeller 
• Flødeporrekartofler 
• Rosmarinkartofler 
• Pastasalat 
• Mixed salat 
• Broccolisalat 
• Dressing, sauce & flutes 

Dessert: 
• Chokolademousse 
• Panna cotta med hindbærtopping 
• Islagkage 
• Frisk frugt 

Natmad:
• Suppe med flutes eller biksemad med spejlæg

Drikkevarer:
• Velkomstdrink 
• Fri vin, øl og sodavand under hele festen 
• Kaffe, 1 cognac/likør 

Buffet uden natmad: fri vin, øl og sodavand til maden 388,00

Buffet: Helaftenarrangement
7 ½ timer, derefter 30,00 kr. pr. person pr. time (mindst 500 kr.) 458,00

Buffet: Helaftenarrangement
7 ½ timer, derefter 35,00 kr. pr. person pr. time (mindst 500 kr.)
inkl. rom, vodka og whisky efter maden. 528,00



Brunch på kroen (10:00-15:30)

Brunch: mindst 20 personer

• Rundstykker, franskbrød, rugbrød, smør
• Rullepølse, skinke, røræg med bacon
• Små brunchpølser, små frikadeller med rødkål
• Leverpostej med champignon
• Skiveost, skimmel ost, brie
• Amerikanske pandekager med ahornsirup
• 2 slags marmelade, frisk frugt
• Juice, kaffe, the, kringle

Pris kr. 195,00 pr. person

Brunch komplet: mindst 30 personer

• Kaffe, the, 2 slags juice
• Rundstykker, franskbrød, rugbrød og smør
• 2 slags marmelade, pålægschokolade, honning
• Skive ost, brie, skimmelost
• Rullepølse m/løg og sky, skinke m/italiensk salat og hele asparges
• Æggekage m/bacon, brunchpølser
• Lun hjemmelavet leverpostej med champignon og bacon
• Små frikadeller med rødkål
• Pandekager m/sirup, frisk frugt, hjemmebagt kringle
• 1 snaps / bitter / cognac eller bailey
• Øl og vand
• Champagne (mousserende vin)

Pris kr. 279,00 pr. person



Frokost
• Marinerede sild, karrysalat
• 1/2 æg med rejer
• Varm fiskefilet med remoulade og citron
• Tarteletter med høns i asparges
• Lun hjemmelavet leverpostej med champignon og bacon
• Frikadeller med rødkål
• Mørbradbøf med bløde løg
• Ost og frugtsalat
• Brød og smør

Mindst 20 personer / Pris kr. 158,00 pr. person

Stor anretning
• Marinerede sild, kryddersild og karrysalat
• 1/2 æg, tomat og agurk
• Varm fiskefilet med remoulade og citron
• Røget laks med asparges og stuvet spinat
• Rejer med dressing
• Roastbeef med flødepeberrod
• Tarteletter med høns i asparges
• Lun hjemmelavet leverpostej med champignon og bacon
• Helstegt svinemørbrad på løg og tomat
• Ribbensteg med rødkål
• Brie og skimmelost, ostelagkage, frisk frugt
• Brød og smør

Mindst 30 personer /Pris kr. 195,00 pr. person


