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feeling good

Festarrangement
på Hotel Vejlefjord 

Vi byder dig velkommen i skønne historiske omgivelser 
med masser af stemning og atmosfære.  
I vores restauranter og festlokaler findes de perfekte 
rammer til at fejre jeres festlige dage … 

Allerede omkring år 1900 var fester og traditioner en vigtig  

del af Vejlefjord. Det oprindelige sanatories overlæge og stifter  

professor Chr. Saugman anså det for meget vigtigt at bevare 

patienternes livsglæde og humør. Derfor blev der ofte afholdt 

fester og andre arrangementer, specielt jul og fastelavn blev 

fejret i festdragter og med taffelmusik. Historien fortæller  

at alle indvendige døre i hovedbygningen stod åbne under  

festerne, så de patienter der var for syge til at deltage,  

kunne høre musikken fra festsalen.

Den smukke gamle hovedbygning er stadig klar til fest og  

vi præsenterer hermed tre forskellige festarrangementer  

samt vores sæsonmenuer. Festmenuerne kan sammensættes 

helt efter jeres smag og naturligvis står vores restaurantchef  

til rådighed med råd og vejledning.

“Naturen her er smilende og af enestående skønhed”  

og indbyder til ture på vores oprindelige kurveje.



Vores lokaler

Festopstillinger Lange borde Runde borde

Kongesalen 4-16 personer pr. bord. Max 160 personer 10 personer pr. bord. Max 140 personer

Krystalsalen 4-16 personer pr. bord. Max 70 personer 10 personer pr. bord. Max 70 personer

Prydsalen 4-16 personer pr. bord. Max 40 personer
4 x 10 eller 5 x 8 personer pr. bord 

Max 40 personer 

Fjordstuen Max 50 personer 5 x 10 personer pr. bord. Max 50 personer

Barbara Max 45 personer  

Kongesalen
Den imponerende Kongesal har panoramavinduer og to store 

udgange til parken. Salen har akustikvægge og salens form 

og størrelse giver mange muligheder for opstilling af borde 

og scene. Fantastiske rammer til store fester. 

Krystalsalen og Prydsalen
Disse dejlige lokaler har også udgang til parken og storslået 

udsigt. Sammen med smagfuld indretning og opdækning gør 

dette lokalerne populære til selskaber af enhver slags.

Fjordstuen
Fjordstuen er beliggende i hotellets gamle liggehaller. 

Lokalet har direkte udgang til den lille terasse og parken, 

samt selvfølgelig en skøn udsigt. Den oprindelige stil og 

atmosfære er genskabt i det lyse rum med lette gardiner og 

gamle historiske billeder. Se billedet øverst på siden. 

Restaurant Barbara
Restaurant Barbara ligger i hovedbygningens tagetage, 

hvorfra der er en enestående og helt fantastisk udsigt over 

parken, skoven og fjorden. Den stemningsfulde indretning 

hvor de fritlagte loftsbjælker sammen med lysekroner og 

smukke møbler, skaber en helhed med hyggelig atmosfære 

og elegance. Se billederne herunder. 

Barbara er åben for selskaber og ved specielle lejligheder.  



  Besøg os også på www.hotelvejlefjord.dk

Lad os inspirere dig … 7682 3380 eller receptionen@vejlefjord.dk

Ganske enkelt 
– OVERRASKENDE GODE OPLEVELSER I 2014

Ovenstående er gældende i hele 2014. 
Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer

FJORDENS FESTAFTEN 

n Tre retters festmenu eller selskabsbuffet

n Kaffe/the med chokolade 

Pris pr. person, ekskl. drikkevarer Kr. 520,00   

PROFESSORENS FESTAFTEN 
Sanatoriets overlæge og stifter professor Chr. Saugman

n Husets velkomstdrink

n Tre retters festmenu eller selskabsbuffet

n Husets vine serveret ad libitum under middagen

n Kaffe/the med chokolade

 Pris pr. person, ekskl. yderligere drikkevarer Kr. 880,00

LENSGREVENS FESTAFTEN 
Lensgreve Christian Friss fra Boller Slot solgte grunden hvor Vejlefjord blev opført

n Husets velkomstdrink

n Tre retters festmenu eller selskabsbuffet

n Husets vine serveret ad libitum under middagen

n Kaffe/the med chokolade

n Fri bar med øl, vand og husets vine i to timer – efter kaffen

n Natmad

 Pris pr. person, ekskl. yderligere drikkevarer Kr. 1.095,00

Gældende ved mindst 20 kuverter i separat lokale med festdækkede borde.

Forlængelse af festaften
Tillæg pr. time efter kl. 02.00 under 40 personer Kr. 600,00
Tillæg pr. time efter kl. 02.00 over40 personer Kr. 1.200,00

Værelsespriser pr. nat i forbindelse med afholdelse af fest
Enkeltværelse i hovedbygningen Kr. 845,00
Dobbeltværelse i hovedbygningen – to personer Kr. 1.145,00
Grandlit værelse (140 cm seng) – to personer Kr.  1.045,00
Enkeltværelse i tilbygning  Kr. 645,00
Dobbeltværelse i tilbygning – to personer Kr. 945,00
Opredning pr. nat Kr. 250,00
Overnatning til værtsparret  Uden beregning
Ovenstående priser er inkl. morgenbuffet
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Sæsonmenu
JUNI | JULI | AUGUST | 2014

FORRET 

n Grillet marineret oksemørbrad med løgpuré, ”rysteribs” og halvfast 
gedeost

n Kold ærtepurésuppe med hvidløgsristede jomfruhummerhaler og 
kørvelolie

n Ristede kammuslinger på blomkålspuré. Hertil soya/tomatsmør

HOVEDRET 

n Rosastegt kalvemørbrad med spæde grøntsager og sauce af 
sommerkaranteller

n Dampet rødtungefilet med letsyltede asparges og sauce riesling  

n Grillet svinefilet royal med med smørsauteret sommerkål og sauce 
robert

Til alle hovedretter serveres sæsonens kartoffel og garniture

DESSERT 

n Friske hindbær, lakrids og vaniljeiscreme

n Kærnemælks panna cotta med jordbær som sorbet og sylt

n Hvid chokoladeparfait med vaniljesyltede rabarber og rabarberis
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Sæsonmenu
 

SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | 2014

FORRET 

n Cremet græskarsuppe med bagt torsk, ristede kerner og klorofyl

n Røget dyrekølle med grov selleri-remoulade og pesto på valnødder

n Sukkersaltet laks med peberrod samt crudité af æble og rødbede

HOVEDRET 

n Braiseret kalvespidsbryst med grove urter og smørpisket braisersky

n Sennepsbagt oksefilet serveret med variation saltbagte løg og 
timianreduktion

n Rosastegt krondyrfilet med blomkål, abrikos og løg.  
Hertil svampesauce

Til alle hovedretter serveres sæsonens kartoffel og garniture

DESSERT 

n Citron bavaroise med vaniljeiscreme, citronpure og pistace krokant 

n Variation over danske æbler og karamel

n Kartoffelkage med brombærmousse, sylt og sorbet
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Sæsonmenu
DECEMBER 2014   |   JANUAR & FEBRUAR 2015

FORRET 

n Letrøget torskeryg med citron, fennikel og rødbede

n Jomfruhummerbisque med vinterurter og jomfruhummerhaler

n Duel af vagtel, confiteret lår, bryst, jordskokpure og ristet brioche

HOVEDRET 

n Langtidsstegt kalvetyksteg med citronbagt selleri og lys kalvesky 
med estragon

n Bagt laks med spinat, svampe og sauce beurre blanc

n Rosastegt oksemørbrad med persillebagte scorzonerødder og sauce 
bourguignonne

Til alle hovedretter serveres sæsonens kartoffel og garniture

DESSERT 

n Lun chokolade fondant, ananas og passion som sorbet og sirup

n Mazarinkage med variation over brombær og vaniljeis

n Lakrids crème brûlée med sprøde marengsflager, havtorn og 
citronsorbet
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Selskabsbuffet
 

MIN. 20 KUVERTER | GÆLDENDE I 2014  

FORRET PÅ TALLERKEN – vælg mellem

n Bagt hvid fisk efter sæson med porrer og fennikel

n Røget svinemørbrad med syltede rødløg, rygeostcreme og sprød 
kærneknæk

HOVEDRET PÅ BUFFET

n Rosastegt kalveculotte

n Hanelår fra Hopballe Mølle serveret som coq au vin

n Timianstegt dansk svinefilet

n Citrusbagt laksefilet med fennikel og babyspinat

n Serveret med 1 slags kartofler, bygotto og varme garniture

n Tre salater inspireret af årstiden

n Dressinger, syltet og sprødt

n Brødbuffet og smør

DESSERT OG OST FRA BUFFET

n Udvalg af østeuropæiske oste med syltede nødder

n Mazarinkage med citroncreme og pistacekrokant

n Chokolademousse med mango-chili-kompot

n Frisk frugt
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Natmad pr. kuvert pris

n Hot dogs ”med det hele“ Kr. 105,-

n Grove fiber croissanter med kyllinge- og tunsalat,  
samt masser af det grønne Kr.  92,-

n Tre slags pølse og lun leverpostej med bacon  
og champignon. Hertil surt og grønt Kr.  98,-

n Kartoffel/porresuppe med bacon, purløg og groft brød Kr.  88,-

n Karrysuppe med kokos, rejer og urter serveret  
med groft brød  Kr.  88,-

Natmad er indeholdt i prisen i ”Lensgrevens festaften”.

Natmad
Gældende i 2013
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n Udvalg af friskbagt brød, rundstykker, wienerbrød, rugbrød og 
croissanter

n Udvalg af frisk skåret frugt

n Yoghurt buffet med syltede nødder og bær, ahornsirup og müesli

n Varm røget laks med urtecreme og citron

n Tre slags marmelade

n Frugt smoothies, juice og kaffe/te

n Tre oste med oliven og druer

n Et godt lille udvalg af traditionelt og italiensk pålæg

n Lun løgtærte med ost

n Røræg, bacon og pølser

n Ristede kartofler

n Pandekager med blåbærsirup

PR. KUVERT  KR. 315,-

Buffeten skal være påbegyndt kl. 11.00 og er beregnet til at vare ca. 3 timer.

BrunchBuffet
 

 

MINDST 25 KUVERTER | GÆLDENDE I 2014


