
FAST TILBUD 2019 

Vores unikke og charmerende selskabslokaler giver dig mange muligheder for at  

afholde alt fra fødselsdage, firmaarrangementer og selskaber. 

 

 

VÆLG PAKKE 

Velkomstdrink | 3 retters menu | Kaffe & te 

FRA Kr. 395,00 pr. kuvert | Pris ex. moms kr. 316,00 

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

 

 

Inkl. hvidvin og rødvin ad libitum til middagen  

FRA kr. 630,00 pr. kuvert | Pris ex. moms kr. 504,00  

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. 795,00 pr. kuvert | Pris ex. moms kr. 636,00  

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. 895,00 pr. kuvert | Pris ex. moms kr. 716,00 

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. 945,00 pr. kuvert | Pris ex. moms kr. 756,00 

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

 

 

 

 

 

ØVRIGT 

Pris pr. ekstra time inkl. drikkevarer FRA kr. 55,00 pr. person inkl. moms.  

Serveringstillæg på helligdage kr. 50,00 pr. pers. inkl. moms. 



WINE CELLAR DINNER 

  

”Trappen ned til vinkælderen er den sikreste og  

mest behagelige vej til Paradis” 

Antonie Ozanam (1813-1853) 

 

 

 

 

MIDDAG I VORES VINKÆLDER 

Prøv f.eks. vores sæsonmenu der er sammensat af  

lokale kvalitetsråvarer og et godt håndværk. 

Vælg mellem 3-6 retters menuer 

Eksklusive vine fra både egen import og vinleverandør.  

Mulighed for passende vinmenuer udvalgt efter jeres smag 

Udvalg af årgangsportvin 

Plads til selskaber op til 40 gæster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum 25 betalende | Tidsrum kl. 16.00-01.30 

Pris. pr. ekstra time fra kr. 55,00 pr. person inkl. drikkevarer 

 

 



ÅRETS BRYLLUPSFEST 
- når festen skal være noget helt særligt. 

 

RECEPTION 

Bryllupskage med kaffe, te og et godt glas bobler 

MENU & VINE 

3 retters festmenu  

Husets hvidvin og rødvin  

Et glas dessertvin 

KAFFE & TE 

Serveret ved bordene efter middagen 

FRI BAR 

Øl, sodavand og husets vine 

NATMAD 

Italienske natmadssandwich 

OVERNATNING 

Inkl. overnatning og morgenbuffet til brudeparret. 

 

Pris pr. person fra kr. 955,00 

Merpris for house brand spiritus i fri bar - kr. 100,00 pr. pers. 

 

Minimum 25 betalende | Tidsrum kl. 16.00-01.30 

Pris. pr. ekstra time fra kr. 55,00 pr. person inkl. drikkevarer 

 

 

 

 

 

 



SNACKS & FORRETTER 

Chips og saltede nødder.      kr. 35,00 

3 slags canapeer.      kr. 65,00 

Dansk laks rimmet med basilikum og citrongræs.    kr. 84,00 

Hertil saltet agurk, syltede løg og ristet rug.     

 

Grillet Vesterhavsfisk på jordskokpuré med     kr. 99,00 

persilleolie og kraftig  jomfruhummersauce.   

 

Grillede kammuslinger på rygeostcreme med    kr. 104,00 

dampede grønne asparges og bede-relish.  

 

Carpaccio af kalv med pesto, rucola,     kr. 94,00 

pinjekerner og revet parmesan.    

 

Vitello Tonnato af stegt kalv med tunsauce,    kr. 94,00 

kapers, grønt og soltørrede tomater.   

 

 

HOVEDRETTER 

Økologisk kylling stegt med laurbær og hvidløg,    kr. 219,00 

små stegte kartofler med havsalt, årstidens  

grønt og estragonsauce.       

 

Frilandsgris med årstidens grønt,     kr. 229,00 

pommes anna, og sauce af stegesky,  

portvin og fløde      

 

Perlehøne stegt med salvie,      kr. 209,00 

sydlandsk skinke, mild sennepssauce  

og årstidens tilbehør.     

 

Langtidsstegt kalveculotte      kr. 199,00 

med rodfrugtpuré, pommes anna,  

citrontimiansauce og sæsonens friske tilbehør.   

 

 

Alle priser er pr. person. 



 

 

HOVEDRETTER 

Helstegt oksemørbrad      kr. 249,00 

med kraftig glace, pommes anna,  

stegte svampe og sæsonens friske tilbehør.   

 

Krogmodnet oksefilet stegt med timian    kr. 279,00 

og hvidløg, pommes anna, årstidens grønt  

og sauce af stegesky.      

 

Vegansk 

Variation af sæsonens grønt, bælgfrugter og nødder   kr. 169,00 

tilberedt med olivenolie og krydderier.    

 

OST & DESSERTER 

3 slags modne oste med syltede frugter.    kr. 89,00 

 

Citron panna cotta vendt i krystalliseret hvid chokolade    kr. 74,00 

med karamelcreme og sæsonens bær.    

 

Lime parfait med brændt marengs samt blød   kr. 79,00 

chokolade med ristede hasselnødder.   

 

Gateau Marcel med kakao serveret     kr. 84,00 

med cremet vaniljeis.      

 

Vaniljecreme med sprød karamel  

og sæsonens friske bær.     kr. 74,00   

 

 

Alle priser er pr. person. 

 

 

 



 

VELKOMST 

APERITIF & MOUSSERENDE  

Balestri Valda, Soave, Italien     kr.   55,00 pr. gl. 

Cremant d´Alsace, Frankrig     kr.   65,00 pr. gl. 

Rosé, Marquis de la Tour, Frankrig    kr.   50,00 pr. gl. 

Balestri Valda, Soave, Italien     kr. 315,00 pr. fl. 

Cremant d´Alsace, Frankrig     kr. 380,00 pr. fl. 

Rosé, Marquis de la Tour, Frankrig    kr. 315,00 pr. fl. 

  

  

HVIDVIN 

Anciens Temps, Colombard / Sauvignon Blanc, Frankrig   kr. 225,00 pr. fl. 

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

Pouilly Fume, Loire, Frankrig     kr. 325,00 pr. fl. 

Ch. Des Jacques, Beaujolais Blanc, Clos de Loyse, Frankrig   kr. 325,00 pr. fl. 

Gentil, Hugel, Alsace, Frankrig    kr. 275,00 pr. fl 

Zenato, Lugana, San Benedetto, Veneto, Italien   kr. 295,00 pr. fl. 

Ch. Ste. Michelle, Sauvignon Blanc, USA, Frankrig   kr. 295,00 pr. fl. 

 

RØDVIN 

Anciens Temps, Grenache / Merlot, Frankrig   kr. 225,00 pr. fl.  

Sensas, Cabernet Sauvignon / Syrah, Frankrig   kr. 245,00 pr. fl. 

Ch. Du Vieux Guinot - Grand Cru, Saint Emilion, Frankrig   kr. 435,00 pr. fl 

Valpoliella Classico Superiore, Corte Rugolin, Italien   kr. 285,00 pr. fl 

Ripasso, Corte Rugolin, Verona, Italien    kr. 325,00 pr. fl. 

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

Vina Pomal, Crianza, Rioja, Alta, Spanien    kr. 285,00 pr. fl 

DESSERTVIN 

Sol de Mediterrano, Valencia, Spanien    kr.   35,00 pr. gl. 

Sol de Mediterrano, Valencia, Spanien         kr. 255,00 pr. fl.  

Moscato d´Asti, Piemonte, Italien    kr.   45,00  pr. gl. 

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

ReSol, White Passito, Brunelli, Italien   0,50  kr. 385,00 pr. fl 

Recioto, Corte Rugolin, Italien  0,50  kr. 385,00 pr. fl. 

 

Se også vores vinkort 



 

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. 

Lagkage     kr. 40,00 pr. pers,  

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

 

LIKØR & SPIRITUS 

Baileys, Cointreau, Drambuie   2 cl.  kr.   35,00 pr. stk.  

Baileys, Cointreau, Drambuie     kr. 525,00 pr. flaske 

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

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

House Brand Spiritus (rom, gin, vodka)   kr. 525,00 pr. flaske 

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

Hendricks gin     kr. 795,00 pr. flaske 

Geranium gin     kr. 695,00 pr. flaske 

Tanqueray gin     kr. 645,00 pr. flaske 

Plantation, 20 års Rum    kr. 995,00 pr. flaske 

Diplomatico, Rum    kr. 895,00 pr. flaske 

  

 

FLASKE ØL & FADØL 

FLASKE ØL 

Special øl    0,50 kr. 65,00 pr. stk. 

Økologisk pilsner, Royal   0,33 kr. 35,00 pr. stk.  

Økologisk classic, Royal   0,33 kr. 35,00 pr. stk. 

FADØL 

Lille økologisk pilsner eller classic, Royal   0,25 kr. 30,00 pr. stk. 

Stor økologisk pilsner eller classic, Royal  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. 

 

NATMAD 

Italienske natmadssandwich i ciabattabrød    kr.   74,00  pr. pers. 

Dansk pølse– og ostebord med tilbehør og brød   kr.   89,00 pr. pers. 

Sydlandsk skinke, pølser, tilbehør og brød   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 

Enkeltværelse inkl. morgenmad    kr. 555,00 pr. nat.  

Dobbeltværelse inkl. morgenmad    kr. 745,00 pr. nat.  

(2 voksne) 

Familieværelse inkl. morgenmad   Kr. 845,00 pr. nat  

(2 voksne og 2 børn under 12 år) 

Overnatningstilbud glæder KUN ved afholdelse af selskab på ECH Park 

 

 

INFORMATION 

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

Alle priser er enten pr. stk., enhed eller pr. person.  

Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsændringer 

Separat selskabslokale tilbydes ved minimum 25 betalende.  

Servicetillæg på helligdage udgør kr. 50,00 pr. person. 

Annullerings– og reduktionsbetingelser* 

*kan ses på www.ech.dk under selskaber 

Alle priser er gældende frem til udgangen af 2019 


