2021

Stydret
på
Festlige fester
Udsigt til fest i trygge rammer
VELKOMSTDRINK 1 GLAS
• Mousserende vin, Ferskenaperitif,
Kir – aperitif af solbærlikør og hvidvin eller
alkoholfri aperitif.

FORRETTER
Hertil 2 glas hvidvin
• Laksetatar af koldrøget laks fra Kerteminde,
kørvelcreme, mille-feuille og semidried tomater samt friterede capers.
• Gravad okseinderlår fra Nørre Søby Slagteren
med sennepsmayo, syltede perleløg, urter og
hjemmebagt brød.
• ”Stjerneskud” med dampet og stegt fladfisk
serveret med sauce mousseline, krydderurter
og hjemmebagt brød.
• Årstidens stegte hvide fisk med kål, havtorn,
urter, muslingefond og hjemmebagt brød.

HOVEDRETTER*
Hertil ½ flaske rødvin
• Rosastegt mørbrad og ølbraiseret kæbe af
fynsk gris, rodfrugtpuré og årstidens grønt,
små stegte kartofler og sauce af braiseringen.
• Langtidsstegt rulle af oksefilet, bagt og syltet
skalotteløg, rodfrugtpuré, årstidens grønt,
sauce bordelaise og knuste kartofler med
cremefraiche og urter.

• Kalvetyksteg stegt som vildt med rysteribs,
grillet æble, waldorfsalat, flødesauce og persillekartofler (denne ret fadserveret).
• Krydderurtefarseret unghanebryst, kyllingesky
med timian, citrus-perlehvedeotto og smørdampede springløg.

Der serveres sæsonens garniture til alle
hovedretterne.
*Hovedret serveres én gang.
Tillæg for 2. servering kr. 35,-.
Ekstra tillæg for salatbord kr. 65,- pr. couvert
(minimum 25 couverter).
Vælg buffet som hovedret mod et tillæg på
kr. 75,- pr. person, min. 25 couverter.
Hovedretsbuffet bestående af:
Hel braiseret okseskank, sauce fra braiseringen, lys puré og årstidens grønt. Rosastegt
kalve-ball tip på danske urter i sæson. Bagt
laks med risotto og krydderurtesalat. Sæsonens
grillede grøntsager. Knuste kartofler med grov
sennep og cremefraiche. Sauce bordelaise.
Blandede salater. Hjemmebagt madbrød.

DESSERTER
Hertil 1 glas dessertvin
• Lun chokoladefondant med vaniljeiscreme.
• Creme brulee med årstidens sorbet.
• Citronfromage med citrusperler, karamelliserede peanuts og skovsyre.
• Ostetallerken med 3 danske oste, hjemmelavet
ostegarniture og hjemmebagt knækbrød.

KAFFE/TE OG HJEMMEBAGTE
SMÅKAGER FRA EGET BAGERI.
NATMAD
Serveres helt frem til kl. 01.30
• Danske oste og middelhavsinspireret dansk
charcuteri, diverse pestoer, garniturer og
hjemmebagt brød.
• Byg selv hotdogbuffet med klassiske garniturer.
• Laksesalat af varmrøget laks med blandede
salater og hjemmebagt madbrød.
• Quiche Lorraine bagt med dansk fastost hertil
blandede salater, dressing og hjemmebagt brød.

HELAFTENSARRANGEMENT SOM BESKREVET
PR. COUVERT KR. 730,Børn 4-14 år = ½ pris (ved samme menu/inkl. drikkevarer).

VÆRD AT VIDE
• Fra minimum 12 couverter.
• Alle retter er tilberedt af friske kvalitetsråvarer.

KÆLDERMESTERENS ANBEFALING:
Opgrader din vinmenu med kælderrestpakken udvalgt af vores restaurantchef
til netop din sammensatte menu. Forhør nærmere.

TILKØB:
Tillæg for husets vin ad libitum arrangement under middagen kr. 70,-.
Fri bar med øl, vand og husets vin efter vin ad libitum, maks. 4 timer
eller senest til kl. 02.00 kr. 148,-.
Fri bar udover 4 timer eller senere end kl. 02.00 pr. ½ time påbegyndt
kr. 37,- x antal bestilte festdeltagere.
Cognac/likør til kaffen fra kr. 46,-/glas.
Priserne er gældende fra 1. januar 2021.
Alle priser er inklusive moms og betjening. Ret til ændringer forbeholdes.

• 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.
• 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.

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