
 

 

 

KONFIRMATIONSBUFFET 2019 
Pris kr. 355,00 pr. person - børn under 12 år kr. 175,00  

Helligdagstillæg fredag den 17. maj kr. 45,00 pr. person 

 

VÆLG 2 FORRETTER – SERVERES SOM BUFFET   

• Sprøde tarteletter med høns i asparges 

• Bagt laks med dildcreme og beluga linser 

• Vitello Tonnato af stegt kalv med tunsauce, pinjekerner og revet parmesan 

• Serrano skinke med pesto, rucola, soltørret tomat og melon 

Tilkøb ekstra forret kr. 30,00 pr. person 

 

 

HOVEDRET – SERVERES SOM BUFFET 

• Helstegt kalveculotte med citrontimian og hvidløg 

• Stegt kylling med laurbær og rosmarin  

• Timiansky og små stegte kartofler 

• Broccolisalat med sennep, honning, rødløg og ristede peanuts 

• Hvedekernesalat med soltørrede tomater og peberfrugt 

• Pastasalat med persillepesto 

• Hjemmebagt brød og økologisk smør 

 

 

VÆLG 2 DESSERTER – SERVERES SOM BUFFET 

• Gateau Marcel med kakao 

• Isvafler med 3 slags is (jordbær-chokolade-vanilje), hjemmelavet guf og syltetøj 

• Vaniljecreme med knas og bær 

• Citron panna cotta med flødeskum og hvid chokolade 

Tilkøb ekstra dessert kr. 25,00 pr. person 

 

 

Alle oplyste priser er inkl. moms, lokaleleje, opdækning, blomst, lys og betjening.  

Prisen er baseret på minimum 25 voksne. 

 



 

 

TILKØB 

• Pommes frites    kr. 15,00  pr. person 

• Flødekartofler    kr. 20,00  pr. person 

• Tomatsalat med mozzarella, olie, balsamico og basilikum  kr. 15,00 pr. person 

• Blandet grønt salat    kr. 10,00 pr. person 

• Whisky sauce    kr. 10,00 pr. person 

• Rødvin sauce    kr. 15,00 pr. person 

• Oksemørbrad    kr. 50,00 pr. person 

• Oksefilet    kr. 45,00 pr. person 

• Svinemørbrad    kr. 25,00 pr. person 

• Hjemmebagt kransekage til kaffen   kr. 25,00 pr. person 

 

NATMAD 

• Italienske natmadssandwich   kr. 74,00 pr. person 

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

• Chili con carne med ris og brød   kr. 89,00 pr. person 

• Dansk pølse- og ostebord med tilbehør og brød  kr. 89,00 pr. person 

 

DRIKKE 

• Velkomstdrink, Balestri Valda, Soave, Spumante  kr. 50,00 pr. person 

• Alkohol fri velkomstdrink   kr. 35,00 pr. person 

• Sodavand    kr. 28,00 pr. flaske 

• Pilsner eller classic    kr. 35,00 pr. flaske 

• Hvidvin - Sensas, Chardonnay, Frankrig  kr. 245,00 pr. flaske 

• Hvidvin - Zenato, Lugana, San Benedetto, Veneto, Italien kr. 295,00 pr. flaske 

• Rødvin - Sensas, Cabernet Sauvignon, Syrah, Frankrig kr. 245,00 pr. flaske 

• Rødvin - Ripasso, Terra Solinas, Italien  kr. 285,00 pr. flaske  

• Husets hvidvin eller rødvin   kr. 225,00 pr. flaske 

• Kaffe / te    kr. 25,00 pr. person 

 

KONFIRMATIONSFEST TIL FAST PRIS 

Konfirmationsbuffet & buffet med øl, sodavand og husets vine 

• 5 timers arrangement    kr. 580,00 pr. person 

• 5 timers arrangement for børn under 12 år  kr. 290,00 pr. person 

• 8 timers arrangement   kr. 730,00 pr. person 

• 8 timers arrangement for børn under 12 år  kr. 365,00 pr. person 

 

 

Alle oplyste priser er inkl. moms, lokaleleje, opdækning, blomst, lys og betjening.  

Prisen er baseret på minimum 25 voksne. 


