
SELSKABSKORT 2018 

- en oplevelse af kvalitetsråvarer, smilende personale og det gode håndværk. 

 

  

 

 

 

 



SELSKABSPAKKER  
 

 

FESTER & SELSKABER 

-  vores flotte selskabslokaler er giver dig mange muligheder for  

at afholde alt fra fødselsdage, firmaarrangementer og selskaber.  

 

 

FAST PRIS 

Velkomstdrink | 3 retters menu | Kaffe & te 

FRA Kr. 375,00 pr. kuvert | Pris ex. moms kr. 300,00 

Minimum 10 betalende | Tidsrum f.eks. kl. 18.00-22.00 

Inkl. vine ad libitum til middagen  

FRA kr. 590,00 pr. kuvert | Pris ex. moms kr. 472,00  

Minimum 10 betalende | Tidsrum f.eks. kl. 18.00-22.00 

Inkl. vine ad libitum og fri bar med øl, vand og vine 

FRA kr. 735,00 pr. kuvert | Pris ex. moms kr. 588,00  

Minimum 25 betalende | Tidsrum f.eks. kl. 18.00-01.30 

Inkl. vine ad libitum, fri bar med øl, vand, vine og house brand spiritus 

FRA kr. 835,00 pr. kuvert | Pris ex. moms kr. 668,00 

Minimum 25 betalende | Tidsrum f.eks. 18.00-01.30 

Inkl. vine ad libitum, fri bar med øl, vand, vine, spiritus og cocktails 

FRA kr. 885,00 pr. kuvert | Pris ex. moms kr. 708,00 

Minimum 25 betalende | Tidsrum f.eks. 18.00-01.30 

 

ØVRIGT 

Pris pr. ekstra time mellem kr. 50,00-60,00-70,00 pr. person inkl. moms.  

Serveringstillæg på helligdage kr. 45,00 pr. pers. inkl. moms.  

 

 

BRYLLUPSFEST 

- når store dage skal fejres stort.   

RECEPTION 

Bryllupskage med kaffe, te og et glas bobler 

MENU & VINE 

3 retters  festmenu inkl. husets hvidvin,  

rødvin og et glas dessertvin 

KAFFE & TE 

Serveret ved bordene efter middagen 

FRI BAR 

Med øl, sodavand og vine fra middagen 

OVERNATNING 

Brudeparret får gratis overnatning og morgenbuffet   

Pris pr. kuvert fra kr. 845,00 

Minimum 25 betalende | Tidsrum f.eks. 16.00-01.30 

Pris pr. kuvert uden bryllupsreception fra kr. 735,00 

Inkl. ovenstående og fri house brand spiritus i baren fra kr. 945,00 

Minimum 25 betalende | Tidsrum f.eks. 16.00-01.30  

 

ØVRIGT  

Serveringstillæg på helligdage kr. 45,00 pr. person.  

Pris pr. ekstra time mellem kr. 50,00-70,00 pr. person 

Alle ovenstående priser er inkl. 25 % moms 

 

 

 

WINE CELLER DINING 

- en oplevelse af kvalitetsråvarer, bæredygtighed  

og det gode håndværk i hotellets vinkælder. 

BEFORE DINNER SNACK 

Lidt salt, surt, sødt og stærkt 

7 RETTERS MENU 

Sæsonmenu sammensat af lokale  

kvalitetsråvarer og et godt håndværk 

KAFFE & TE 

Med udvalg af sødt fra køkkenet. 

Pris pr. person Kr. 695,00 | Pris ex. moms kr. 556,00 

Minimum 8 betalende | Tidsrum f.eks. kl. 18.00-23.00 

Drikkevarer aftales nærmere og afregnes efter forbrug 

  

Plads op til 40 kuverter.   
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DRIKKE  
ØL, SODAVAND & RTD 

 FLASKE ØL 

 Schiøtz, Mørk Mumme 0,50   kr. 65,00 pr. stk. 

 Schiøtz, Gylden IPA 0,50   kr. 65,00 pr. stk. 

 Schiøtz, Bohemian Pils 0,50   kr. 65,00 pr. stk. 

 Lottrup, American Lager 0,50   kr. 65,00 pr. stk. 

 Lottrup, US Dark Ale 0,50   kr. 65,00 pr. stk.  

 Lottrup , Gold Button Ale 0,50   kr. 65,00 pr. stk. 

 Royal Pilsner / Classic 0,33   kr. 35,00 pr. stk. 

 FADØL 

 Lille Pilsner / Classic 0,25   kr. 30,00 pr. stk. 

 Stor Pilsner / Classic 0,40   kr. 50,00 pr. stk. 

 SODAVAND & RTD 

 Alm. Sodavand 0,25    kr. 28,00 pr. stk. 

 Fever Tree Tonic 0,20    kr. 35,00 pr. stk. 

 Tempt 0,275     kr. 50,00 pr. stk. APERITIF & VINE  

 APERITIF & MOUSSERENDE  

 Hyldeblomstsaft og danskvand  kr.   35,00 pr. glas 

 Mousserende Balestri Valda, Soave  kr.   50,00 pr. glas 

 Fleur Royal - hyldeblomst og bobler   kr.   60,00 pr. glas 

 Balestri Valda, Soave, Italien   kr. 295,00 pr. flaske 

 Rosé, Marquis de la Tour mousserende kr. 295,00 pr. flaske 

 HVIDVIN 

 Husets hvidvin     kr. 225,00 pr. flaske 

 Sensas, Chardonnay, Frankrig   kr. 245,00 pr. flaske 

 Ch. Ste. Michelle, Sauvignon Blanc, USA kr. 285,00 pr. flaske 

 Pouilly Fume, Loire     kr. 325,00 pr. flaske 

 Chablis, Bourgogne, Frankrig   kr. 435,00 pr. flaske 

 RØDVIN 

 Husets rødvin     kr. 225,00 pr. flaske  

 Sensas, Cabernet Sauvignon / Syrah  kr. 245,00 pr. flaske 

 Ripasso, Terra Solinas, Verona   kr. 285,00 pr. flaske 

 Ch. Ste. Michelle, Cabernet Sauvignon, USA kr. 325,00 pr. flaske 

 Campo del Maestro, Brunelli, Italien  kr. 395,00 pr. flaske 

 DESSERTVIN 

 Sol de Mediterrano, Valencia, Spanien  kr. 235,00 pr. flaske  

 Moscato d´Asti, Piemonte, Italien  kr. 285,00 pr. flaske 

 ReSol, White Passito, Brunelli   0,50 kr. 395,00 pr. flaske  

 Spørg evt. efter vores kældervinekort  

SPIRITUS  

 SPIRITUS 

 House Brand Spiritus    kr. 525,00 pr. flaske 

 House Brand Spiritus    2 cl.  kr.   35,00 pr. stk. 

 Likør      kr. 525,00 pr. flaske 

 Likør     2 cl.  kr.   35,00 pr. stk. 

 Cognac, 6 års      kr. 695,00 pr. flaske 

 Cognac, 6 års    2 cl.  kr.   55,00 pr. stk.  

 Hendricks Gin     kr. 795,00 pr. flaske 

 Plantation, 20 års Rum    kr. 895,00 pr. flaske 

 Diplomatico, Rum    kr. 895,00 pr. flaske 
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KAFFE & SØDT 

 KAFFE & SØDT 

 Kaffe og te     kr. 25,00 pr. pers. 

 Stempelkaffe      kr. 35,00 pr. pers.  

 Petit Four pr. stk.     kr. 20,00 pr. pers.  

 Fyldte Chokolader 2 stk.    kr. 35,00 pr .pers. 

 Småkager     kr. 22,00 pr. pers. 

 Bryllupskage     kr. 95,00 pr. pers. 

 Serveringstillæg for medbragt kage  kr. 35,00 pr. pers.  



MENU - VÆLG SELV 

HOVEDRETTER 

 
 Økologi & fritgående landbrug 

 Sprødstegt kyllingebryst stegt med laurbær og hvidløg, årstidens 
 økologisk grønt og sauce af stegesky og rødvin  kr. 199,00 

 Helstegt krogmodnet oksefilet stegt med timian og hvidløg,  
 årstidens økologiske  grønt og sauce af stegesky  kr. 279,00 

 Sprødstegt frilandsgris med årstidens økologiske grønt og  
 sauce af stegesky, portvin og fløde   kr. 229,00 

 
 Klassiske retter 

 Perlehøne stegt med salvie, sydlandsk skinke, 
 mild sennepssauce og årstidens tilbehør   kr. 209,00 

 Langtidsstegt kalveculotte med rodfrugtpuré, pommes  
 Anna, citrontimiansauce og sæsonens tilbehør  kr. 189,00 

 Braiseret oksebryst med rosmarin, persillerodspuré,  
 rødløgskompot, bagte beder og kalveglace  kr. 199,00 

 Kronvildt med svampe, skorzonerrod, brændt porre,  
 enebærsauce og små stegte kartofler   kr. 249,00 

 Helstegt oksemørbrad med kraftig glace, pommes  
 Anna, svampe og sæsongrønt    kr. 249,00 
 
 Veganer 

 Variation af sæsonen grønt, bælgfrugt og nødder 
 tilberedt med olivenolie og krydderier    kr. 169,00 

 

 

  

 Appetizers til velkomsten 

 2 slags saltede nødder     kr.   35,00 

 Saltede nødder, syltede oliven og sprøde chips  kr.   59,00  

 Let anretning med serrano, chorizo, manchego,  
 pesto, oliventapenade og grissini    kr.   89,00 

 3 slags bruschetta (paprika, tomat og pesto) med  
 ost og basilikum      kr.   49,00 

 
 Suppe og forretter 

 Nordsø laks rimet med ingefær, koriander, sødt  
 og salt, anrettet med røget fløde og ristet rug  kr.   79,00 

 Kraftig fiskesuppe med gratineret rugbrøds- 
 bruschetta smagt til med vesterhavsost   kr.   79,00 

 Grillet Vesterhavsfisk med ingefær, kål  
 og muslingesauce      kr.   89,00 

 Confiteret vildt fra park og skov med kartoffel,  
 citrontimian, sprøde chips og rodfrugtpuré.  kr.   99,00 

 Grønne asparges med vadehavsrejer,  
 rygeostcreme og ristet rug     kr.   79,00 
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OST & DESSERTER 

 Ost 

 3 slags modne oste med syltede frugter   kr.   69,00 
 
 Desserter 

 Citron panna cotta i krystalliseret hvid chokolade  
 med karamelcreme og sæsonens bær   kr.   69,00  

 Lime parfait med brændt marengs og blød  
 chokolade med ristede hasselnødder   kr.   69,00 

 Gateau Marcel med kakao serveret  
 med cremet vaniljeis      kr.   79,00 

 Vaniljecreme med sprødkaramel og sæsonens bær kr.   69,00   
 
 



NATMAD 

 Italienske natmadssandwich i ciabattabrød   kr.   69,00 pr. pers. 

 Natmadsbuffet med 4 slags pålæg 2 slags ost  kr.   89,00 pr. pers. 

 Hotdog med ristede pølser og tilbehør   kr. 109,00 pr. pers. 

 Chili Con Carne med ris og brød    kr.   89,00 pr. pers. 

 Gullachsuppe med paprika, oksekød og brød  kr.   89,00 pr. pers.  

OVERNATNING & NATMAD 

OVERNATNING 

 Enkeltværelse med eget bad og toilet  kr. 425,00 pr. værelse 

 Dobbeltværelse med eget bad og toilet kr. 525,00 pr. værelse  

 Familieværelse med eget bad og toilet kr. 625,00 pr. værelse 

 Morgenbuffet fra 07.00-10.00   kr.   95,00 pr. person 

INFORMATION 

 Alle priser er inkl. 25 % moms med mindre andet er angivet. 

Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsændringer 

Separat selskabslokale tilbydes ved mere end 25 betalende.  

Servicetillæg på helligdage udgør kr. 45,00 pr. person.  

Annullerings– og reduktionsbetingelser 

Se annullering på www.ech.dk under selskaber 

Priserne er gældende i hele 2018  

 

 

 

Tel 88 82 16 00  |  Mail: info@ech.dk  
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