’20

Festlige
fester
Havudsigt fra festlokalet

HELAFTENSARRANGEMENT SOM BESKREVET
PR. COUVERT KR. 695,Børn 4-14 år = ½ pris (ved samme menu/inkl. drikkevarer).

KÆLDERMESTERENS ANBEFALING:
Opgrader din vinmenu med kælderrestpakken udvalgt af vores restaurantchef til netop
din sammensatte menu – 2 glas hvidvin, ½ flaske rødvin samt et glas dessertvin.
Forhør nærmere.

TILKØB:
Tillæg for husets vin ad libitum arrangement under middagen kr. 68,Fri bar med øl, vand og husets vin efter vin ad libitum, maks. 4 timer
eller senest til kl. 02.00 kr. 128,-.
Fri bar udover 4 timer eller senere end kl. 02.00 pr. ½ time påbegyndt
kr. 36,- x antal bestilte festdeltagere.
Cognac/likør til kaffen fra kr. 46,-/glas.
Priserne er gældende fra 1. januar 2020.
Alle priser er inklusive moms og betjening. Ret til ændringer forbeholdes..

VÆRD AT VIDE
• Fra minimum 12 couverter.
• Alle retter er tilberedt af friske kvalitetsråvarer.
• Information om indhold af allergene ingredienser i vores retter kan fås
ved henvendelse til restaurantens personale.
• Menuforslagene er inklusive festligt pyntede borde med årstidens
blomster samt lys, når festen holdes på Nyborg Strand.
• Ønsker om specielle blomster og bordpynt imødekommer vi gerne mod
eventuel merpris.
• Ønsker om farver på duge og servietter imødekommer vi gerne,
ligesom eventuel aftale om musik.
• Piano kan stilles til rådighed uden beregning.

Fordi du skal
føle dig tryg

• Senest 21 dage før arrangementet skal der aftales tidspunkter, menu,
bordplan, bordpynt m.m. samt foreløbigt antal deltagere.
Ring venligst på forhånd til os og aftal tid for et møde om dette.
• Senest 3 dage før arrangementet skal endeligt antal deltagere være
fastlagt.

’20

Festlige fester

VELKOMSTDRINK 1 GLAS
• Mousserende vin, Ferskenaperitif,
Kir – aperitif af solbærlikør og hvidvin eller
alkoholfri aperitif.

• Kalvetyksteg stegt som vildt med rysteribs og
waldorffsalat, flødesauce og persillekartofler.
• Timianstegt perlehøne med portvinssauce og
ristede petitkartofler.

FORRETTER

Der serveres sæsonens garniture til alle
hovedretterne

Hertil 2 glas husets hvidvin
• Lun laksemousse med rimmet laks, grov bulgursalat med spinat og fiske fumé.
• Kyllingballontine med svampemayonnaise, syltede løg og krydderurter samt friterede capers.
• Lille stjerneskud med dressing og brød a part.
• Jomfruhummersuppe med ristet jomfru
hummer og urter.

HOVEDRETTER
Hertil ½ flaske husets rødvin
• Svinemørbrad og øl-braiseret svinebryst fra
Grambogård, små stegte kartofler og sauce
fra braiseringen.
• Langtidsstegt oksefilet med timian og sennep, svampetimbale og bagt kartoffelmos,
sauce Bordelaise.

Ekstra tillæg for salatbord kr. 65,- pr. couvert
(minimum 25 couverter).
Vælg carvery buffet som hovedret mod
et tillæg på kr. 85,- pr. person (minimum
25 couverter).
Carvery buffet bestående af: Helstegt oksefilet. Lammekølle med rosmarin, hvidløg og
citron. Kylling chasseur med bacon og svampe.
Saltbagte petit kartofler. Flødekartofler med
brændt piment og hvidløg. Tzatziki og kornsalat.
2 blandede salater og 2 grønsager efter sæson.
Sauce Bearnaise og sauce Bordelaise

DESSERTER
Hertil 1 glas dessertvin
• Chokoladekage med chokomousse og støbt
vaniljeis samt citruskompot.
• Citronfromage med citrusperler, flødeskum
og mynte samt sprød havre.
• Islagkage med chokolade og karamel på saltet kiksebund.
• Ostetallerken med 3 danske oste, ostegarniture og hjemmebagt knækbrød.

KAFFE/TE OG HJEMMEBAGTE
SMÅKAGER FRA EGET BAGERI.
NATMAD
Serveres helt frem til kl. 01.30
• Hotdog-buffet med klassisk garniture.
• Danske oste og pålæg med klassisk tilbehør
og hjemmebagt rugbrød.
• Hjemmelavet hønsesalat med rygeostdres
sing og hjemmebagt brød.
• Svampesuppe med hønsesouffleboller.

Læg trygt festen i vores hænder. Alle på hotellet vil gøre
deres yderste for, at festen bliver en uforg lemmelig oplevelse.

HELE DANMARKS MØDESTED

Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg
65 31 31 31
nyborgstrand.dk
nyborgstrand@nyborgstrand.dk

