FØDSELSDAG – BRYLLUP – BARNEDÅB
KOBBERBRYLLUP – SØLVBRYLLUP – GULDBRYLLUP OG ALT DERIMELLEM!

FESTARRANGEMENT 1 FESTARRANGEMENT 2 FESTARRANGEMENT 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velkomstdrink med salte snacks
Forret
Hovedret
Dessert
Husets vine og vand ad libitum
under middagen
Kaffe, te og sødt
Fri bar efter maden
med øl, vand & vin
Natmad
Lokaleleje, borddækning og
blomster efter sæson.
Husets egen dekoratør imødekommer gerne særlige ønsker
til dekorationer, dog mod tillæg.

Pris pr. person kr.:

1125,-
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Velkomstdrink med salte snacks
Forret
Ganerenser
Hovedret
Dessert
Husets vine og vand ad
libitum under middagen
Kaffe, te, sødt
Én avec pr. pers.
Fri bar efter maden med øl,
vand, vin, og gængse drinks
(gin/tonic/lemon, vodka/juice,
rom/cola, filur og isbjørn)
Natmad
Lokaleleje, borddækning og
blomster efter sæson.
Husets egen dekoratør
imødekommer gerne særlige
ønsker til dekorationer,
dog mod tillæg.

Pris pr. person kr.:

1325,FUGLSØCENTRET
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•
•
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Velkomstdrink med salte snacks
Forret
Hovedret
Dessert
Husets vine og vand ad libitum
under middagen
• Kaffe, te og sødt
• Natmad
• Lokaleleje, borddækning og
blomster efter sæson
Husets egen dekoratør imødekommer gerne særlige ønsker til
dekorationer, dog mod tillæg.
Pris pr. person kr.:

1000,For alle tre arrangementer gælder en varighed på
8 timer. For hver påbegyndt ekstra time afregnes
kr. 125,- pr. person.
Middagen kan laves tallerkenserveret eller fra buffet.
Menu vælges fra selskabskortet på bagsiden.
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Gældende priser ved minimum 25 personer Der tages forbehold for prisændringer Helligdagstillæg kr. 100,00 pr. pers.
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FØDSELSDAG – BRYLLUP – BARNEDÅB
KOBBERBRYLLUP – SØLVBRYLLUP – GULDBRYLLUP OG ALT DERIMELLEM!

FORRETTER

HOVEDRETTER

BUFFET

Varmrøget laks
med urtemayonnaise, syltet æble,
sprød rug og urtesalat

Oksefilet
med kalveglace

Vælg to slags kød:
Oksecuvette
Kalveculotte
Lammekølle
Skinkesteg med svær
Farseret unghane

Oksecarpaccio
med svampemayonnaise, dehydreret
tomat, urtesalat og parmesanchips
Consommé celestine
Klar oksesuppe med pandekager
og kyllingesoufflefars
Alle forretter serveres med
hjemmebagt brød og pisket smør

DESSERTER
Chokoladebrownie
med årstidens sorbet og knas
Mazarintærte
med ingefær-is og salt karamel

Farseret unghane
med basilikumsauce
Grisemørbrad
i souffléfars med calvadossauce
Oksemørbrad
(tillæg kr. 50,- pr. person)
Alle hovedretter serveres med
tre slags garniture efter sæson
og kartoffel efter kokkens valg
Serveres på tallerken, fad 2. gang.

GANERENSERE
Gin og tonic-sorbet
Appelsinsorbet
Æblesorbet

Årstidens cheesecake
med sorbét

FUGLSØCENTRET

Yderligere på buffet er der
kartoffel efter kokkens valg,
to slags årstidens garniture,
to salater, hjemmesylt
og hjemmebagt brød

NATMAD
Byg selv hotdog
Frikadeller, kartoffelsalat og rugbrød
Gullashsuppe

SALTE SNACKS
Oliven
Saltmandler
Hjemmelavede chips
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Gældende priser ved minimum 25 personer Der tages forbehold for prisændringer Helligdagstillæg kr. 100,00 pr. pers.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der opstår spørgsmål til festarrangementerne.
Særlige ønsker til menu kan vi ofte imødekomme, ligesom vi gerne tager specielle kosthensyn – allergener, vegetarer mv.
Vi ser frem til at byde dig og dine gæster velkommen på Fuglsøcentret.

