KONFIRMATIONSMENU 2023
HER ER HØJT TIL HIMLEN, DEJLIG MAD OG PROFESSIONEL BETJENING.
HYGGELIGE OMGIVELSER OG MULIGHED FOR AT BENYTTE GRØNNE AREALER OG IDRÆTSHAL.
LAD OS STÅ FOR DET HELE, SÅ I HAR TID TIL AT NYDE DEN STORE DAG.

MENU I

MENU 2

Velkomstdrink
Bobler eller æblecider

Velkomstdrink
Bobler eller æblecider

Forret – vælg mellem:
Laksemousse
med saltet agurk, malt jord, urtemayo,
citronpuré, håndpillede rejer og urtesalat
eller
Tarteletter med høns i asparges

Forret – vælg mellem
Laksemousse
med saltet agurk, malt jord, urtemayo,
citronpuré, håndpillede rejer og urtesalat
eller
Tarteletter med høns i asparges

Hovedret - fadserveret
Roastbeef fra Kildegaarden
med tre slags grønt efter sæson, råstegte kartofler
med krydderurter og sauce bearnaise

Hovedret - buffet
Kalveculotte med rødvinssauce

Dessert – vælg mellem
Citrontærte
med mælkeis, krystalliseret chokolade og bær
eller
Chokoladebrownie
med valnødder, hindbærsorbet,
krystalliseret chokolade og bær
Inkl. Kaffe og te
Menu 1 eller 2 - pris pr. pers.
(Børn 4-12 år kr. 274,-)

548,-

Gældende priser ved minimum 30 personer
Der tages forbehold for prisændringer
Helligdagstillæg kr. 100,00 pr. pers.

SPECIALPRIS PÅ OVERNATNING

Kr. 750,- pr. dobbelt/enkeltværelse inkl. morgenmad.
Reservationen skal ske samlet.
Afregning kan ske individuelt/samlet.

Farseret kyllingebryst med sauce suprême
Råstegte kartofler med krydderurter
To varme garniturer efter sæson
Tomat/melonsalat med feta og mynte
Crudité salat med blåbær,
vinaigrette og croutoner
Hjemmelavet chutney og dressing
Koldhævet focaccia
Dessert – Vælg mellem
Citrontærte med mælkeis,
krystalliseret chokolade og bær
eller
Chokoladebrownie
med valnødder, hindbærsorbet,
krystalliseret chokolade og bær
Inkl. Kaffe og te
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Øl
kr. 40,- pr. flaske

Fyldte chokolader 2 stk. pr. pers.
kr. 45,- pr. person

Sodavand
kr. 35,- pr. flaske

Petit fours 2 stk. pr. pers.
kr. 45,- pr. person

Specialøl fra Ebeltoft Gårdbryggeri
Kr. 60,- pr. flaske

Kransekagekonfekt 2 stk. pr. pers.
kr. 45,- pr. person

Limonade fra Ebeltoft Gårdbryggeri
Kr. 45,- pr. flaske

Natmad - Tarteletter
kr. 109,- pr. person

Øl, vand, vin, ad libitum
under middagen (3 timer)
kr. 325,- pr. person

Natmad – Byg selv klassiske burger
kr. 119,- pr. person

Øl, vand, vin, ad libitum 7 timer
kr. 575,- pr. person

Natmad - Byg selv Gourmet hotdog
med hjemmelavede lækkerier
kr. 119,- pr. person

Øl, vand, vin, spiritus ad libitum 7 timer
kr. 725,- pr. person

Håndteringsgebyr ved egen medbragt kage
kr. 25,- pr. person

Kaffe/te
kr. 30,- pr. person

Lokalet er til rådighed i
nedenstående antal timer:
Konfirmation ekskl. natmad - 5 timer
Konfirmation inkl. natmad - 7 timer

2 cl. Cognac og likør
kr. 60,Småkager
kr. 45,- pr. person

Herefter afregnes der 650.- pr. time pr. tjener.
2 tjener fra 1-59 pers.
3 tjener fra 60-99 pers.
4 tjener fra 100 og opefter.
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Gældende priser ved minimum 30 personer Der tages forbehold for prisændringer Helligdagstillæg kr. 100,00 pr. pers.
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