
FESTER OG SELSKABER
Uforglemmelige oplevelser og glade minder



FAST TILBUD 2020
Vores unikke og charmerende selskabslokaler giver dig 

mange muligheder for at afholde alt fra fødselsdage, 
firmaarrangementer og private selskaber.

BASIS
Inkl. velkomstdrink, 3 retters menu* og kaffe/te

fra kr. 405,00 pr. kuvert | pris ex. moms kr. 324,00 

AD LIBITUM
BASISPAKKE inkl. husets hvidvin og rødvin

 ad libitum under middagen
fra kr. 650,00 pr. kuvert | pris ex. moms kr. 520,00

SOFT BAR
AD LIBITUM inkl. bar med øl, sodavand og husets vine 

fra kr. 825,00 pr. kuvert | pris ex. moms kr. 660,00

HOUSE BRAND
SOFT BAR PAKKE inkl. bar med house brand spiritus 

fra kr. 950,00 pr. kuvert | pris ex. moms kr. 760,00

COCKTAIL
HOUSE BRAND PAKKE inkl. 6 udvalgte cocktails

fra kr. 995,00 | pris ex. moms kr. 796,00

Minimum 30 betalende for pakker inkl. bar
 Tidsrum f.eks. kl. 18.00-01.30 

Sidste udskænkning 01.30 | tak for i aften kl. 02.00.

ØVRIGT
På helligdage tillægges et 

gebyr på kr. 50,00 pr. pers. 

Ved overtid tillægges der 
kr. 500,00 pr. ½ time pr. 
medarbejder ex. drikke,



NYT I 2020
SHARING DINNER

Skal middagen ikke være højtidelig men stadig af høj 
kvalitet så er "sharing dinner" måske noget for dig.

Prøv f.eks. 9 små retter serveret af 
flere omgange ved bordet. 

Fra kr. 435,00 pr. kuvert 

Perfekt til små firmaarrangementer, 
fødselsdage og andre mindre selskaber. 





ÅRETS BRYLLUPSFEST
- når festen skal være noget helt særligt.

RECEPTION
Bryllupskage fra konditor serveret 

med kaffe, te og et glas bobler

FESTMIDDAG & VINE
3 retters middag*

Husets hvidvin og rødvin ad libitum
Et glas dessertvin

KAFFE & TE
Efter middagen serveres kaffe og te ved bordene

FRI BAR EFTER MIDDAGEN
Fri bar med øl, sodavand og husets vine

NATMAD
Udvalg af hjemmelavede italienske sandwich

OVERNATNING
Inkl. overnatning og morgenbuffet til brudeparret

Pris pr. pers. kr. 985,00
inkl. house brand spiritus til fri bar kr. 1.100,00 

inkl. house brand spiritus & 6 cocktails kr. 1.145,00

Minimum 30 betalende | tidsrum f.eks. kl. 16.00-01.30 
Sidste udskænkning kl. 01.30 | Tak for i aften kl. 02.00

Ønskes festen forlænget er dette muligt mod tillæg. 





Menu

kr. 169,00

kr. 89,00

kr. 74,00

kr. 79,00

kr. 84,00

kr. 74,00

kr. 118,00

Hovedretter fortsat

Langtidsstegt kalveculotte  
stegt med rosmarin og hvidløg. Pommes Anna, 
årstidens friske tilbehør og timiansauce.

Helstegt oksemørbrad 
stegt med hvidløg og rosmarin. Pommes Anna, 
årstidens friske tilbehør og sauce bordelaise

Helstegt oksefilet  
stegt med hvidløg og rosmarin, ovnbagte kartofler, 
årstiden friske tilbehør og portvinssauce

VEGANSK
Variation af stegte grøntsager, bælgfrugter 
og nødder, tilberedt med olivenolie, 
bær og friske krydderurter

OSTE
4 økologiske oste fra Enghavegård og Jernvedlund, 
serveret med ristet rug og chutney

DESSERTER
*Citron panna cotta vendt i krystalliseret,
hvid chokolade med karamelcreme og friske bær

Lime parfait med brændt marengs og blød 
chokolade med ristede hasselnødder

Gateau Marcel med kakao og cremet vaniljeis 

Vaniljecreme med sprød karamel og friske bær 

3 små desserter  
Lime parfait med brænd marengs, chokolade med 
knas og hindbærsorbet med frisk mynte

SNACKS FØR MIDDAGEN
Vadehavsskinke med svampe aioli   kr. 35,00

Vadehavsøsters gratineret med vesterhavsost pr. stk. kr. 38,00

kr. 35,00

kr. 85,00

kr. 55,00

kr. 135,00

kr. 89,00 

kr. 99,00

kr. 125,00

kr. 94,00

kr. 35,00

kr. 35,00

kr. 199,00

kr. 199,00

kr. 209,00

kr. 209,00

kr. 259,00

kr. 249,00

Rodfrugt chips og økologiske nødder

4 små tapas fra hav og mark

Mini sandwich 2 stk. pr. pers

FORRETTER
3 små forretter  
Vadehavsøsters gratineret med vesterhavsost, 
lyssej ceviche med citrus og jomfruhummerbisque

*Dansk laks med basilikum, ingefær,
grillede løg og saltet agurk

Grillet Vesterhavsfisk på jordskokpuré, 
med persilleolie og kraftig jomfruhummersauce

Pighvarfilet med porre, grillet blomkål,  
og beurre blanc med Nolly Prat

Oksecarpaccio med svampemayo,   
jordskok chips og revet økologisk krystalost

GANEFRISKER
Sorbet - vælg mellem lime, mynte og rosmarin

Granite af økologiske æbler

HOVEDRETTER
*Angus oksecuvette stegt med timian,
og hvidløg. Pommes fondant med havsalt, 
årstidens friske tilbehør og rødvinssauce

Fritgående duroc gris 
Kæbe, nakke og bryst serveret med 
kartoffelkrokette, årstidens friske 
tilbehør og urtesauce

Kongeå kylling  
Kyllingepres med estragon og brandade af lår, små 
stegte kartofler, årstidens friske tilbehør 
og estragonsauce



Drikke

BEFORE DINNER DRINK GLAS
Gin/tonic kr. 75,00 
Gin/Hazz kr. 75,00
Moijto kr. 75,00

MOUSSERENDE GLAS FLASKE
Balestri Valda, Soave, Italien kr. 58,00 kr. 315,00
Cremant d´Alsace, Frankrig kr. 380,00

kr. 58,00 kr. 315,00
kr. 495,00

FLASKE
kr. 55,00 kr. 250,00
kr. 85,00 kr. 475,00

kr. 365,00
kr. 285,00
kr. 305,00

GLAS FLASKE
kr. 55,00  kr. 250,00

kr. 295,00
kr. 345,00
kr. 325,00
kr. 415,00

Rosé Marquis de la Tour, Frankrig 
Champagne, Philippe Prié, Archange

HVIDVIN
Sensas, Chardonnay, Frankrig 
Chablis, 1. Cru, Fourchaume, Louis Jadot
Pouilly Fume, Jean Papiot, Loire 
Gentil, Hugel 
Zenato, Lugana, San Benedetto, Italien 

RØDVIN
Sensas, Cab.Sauv. / Syrah, Frankrig 
Valpolicella Classico Superiore, Corte Rugolin 
Ripasso, Corte Rugolin 
Vina Pomal, Reserve, Rioja  
Gigondas, Rhone, Frankrig 

DESSERTVIN GLAS FLASKE
Sol de Mediterrano, Spanien kr. 40,00 kr. 250,00
Moscato d´Asti Piemonte, Volpi, Italien kr. 45,00 kr. 285,00
Recioto, Corte Rugolin, Italien 0,50 l. kr. 325,00

Mulighed for andre vine på forespørgsel. 

FLASKE ØL
Special øl fra Fanø Bryghus og Theodor Schiøtz 0,50 l kr. 65,00
Økologisk pilsner eller classic fra Royal 0,33 l kr. 35,00

FADØL LILLE STOR
Økologisk pilsner eller classic kr. 30,00 kr. 50,00

SODAVAND & RTD
Pepsi, Pepsi Max, Face Kondi, Egekilde ect. 0,25 l kr. 30,00
Tempt udvalg 0,275 l.  kr. 50,00 

KAFFE & SØDT PR. PERS. 
Kaffe eller te kr. 25,00
Stempelkaffe kr. 35,00
Petit four pr. stk.  kr. 20,00
Fyldte chokolader 2 stk. kr. 35,00
Småkager til kaffen kr. 22,00
Hjemmelavet lagkage til kaffen kr. 40,00
Serveringstillæg for medbragt kage (dåbskage, bryllupskage ect.) kr. 35,00

GLAS 



Alt det gode
Den søde afrunding 

LIKØR & COGNAC 2 CL.  FLASKE

Baileys, Gul Grand Marnier, Drambuie kr. 38,00 kr. 535,00
Leophold Gourmel, 6 års Cognac kr. 50,00  kr. 695,00

HOUSE BRAND SPIRITUS 2 CL.  FLASKE

Absolut Vodka, blå kr. 35,00 kr. 535,00
Beefeater, gin kr. 35,00  kr. 535,00
Havana Rom, gul  kr. 35,00  kr. 535,00
Grants, Whisky kr. 35,00  kr. 535,00

ØVRIGE SPIRITUS & MIXER FLASKE

Tanqueiray gin kr. 635,00
Plantation 20 års Rom kr. 895,00
Monin mixer kr. 175,00
Pure Mixer kr. 195,00



LIDT LÆKKERT TIL
DE SIDSTE TIMER

NATMAD
Hjemmelavede italienske sandwich kr. 79,00

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

Hotdogs "byg selv" med ristede pølser og tilbehør kr. 109,00

Chili con carne med ris og brød k r. 89,00

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

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

SELSKABSLOKALER
Ved minimum 25 betalende tilbydes et festopdækket festlokale uden 

beregning. Ved færre antal vil der være et mindre gebyr. 

Vores festopdækning er hvide duge og servietter, 

årstidens blomster og lys i stager.

FORLÆNGELSE AF FESTEN

Ønsker i at fortsætte festen udover de nævnte tider er dette 

naturligvis muligt mod et tillæg på kr. 500,00 pr. ½ time pr. 

medarbejder. Drikkevarer afregnes efter forbrug.

HELLIGDAGE

På helligdage tillægges der et servicetillæg på kr. 50.00 pr. person. 

ANNULLERING & REDUKTION

Se vores annullerings- og reduktionsbetingelser på 

www.ech.dk under fester og selskaber. 

Prislisten er gældende i hele 2020 og vi tager forbehold 
for trykfejl og evt. afgiftsændringer af betydning.  



OVERNATNING
Lad dine gæster få mulighed for at overnatte efter en god fest. 

Vi tilbyder alle vores festgæster en god festpris på vores værelser, 
når festen afholdes på ECH Park. 

FESTPRISER

Enkeltværelse

kr. 555,00 pr. nat.
Inkl. morgenbuffet

Dobbeltværelse for 2 pers. 
kr. 745,00 pr. nat. 

Inkl. morgenbuffet

Familieværelse for 2 pers. 
og op til 2 børn under 12 år.

Kr. 845,00 pr. nat
Inkl. morgenbuffet



+45 8882 1600
info@ech.dk
www.ech.dk

Stormgade 200
6700 Esbjerg

Facebook
Instagram
LinkedIn




