
Naturligvis står vores restaurantchef  
til rådighed med råd og vejledning. 

www.hotelvejlefjord.dk/fest

Sanatorievej 26 | 7140 Stouby | www.hotelvejlefjord.dk

feeling good

2017 SÆSONMENUER 

”Hovedvægten i sæsonmenuerne er lagt 
på kvalitet, smag og sæsoner nes råvarer.  
Vi gør alt for at købe disse råvarer, men 
af kvalitets hensyn og korte sæsoner, 
kan vi blive nødt til at finde alternativer.”  
Ønsker du information om indhold af  
allergene ingredienser i vores retter 
oplyser vi det gerne.
Køkkenchef Pauline Klærke

FORRET 
n Tempereret torsk med gulerodslåg, gulerodspure og sauce orientale
n Charcuteri af tre specialiteter fra ”OMHU” med sylt, mayo og knas

HOVEDRET 
n Lammekrone med pommes croquette, pastinak, svampe og lammejus
n Urtemarineret oksefilet med spinat og forårsløg, røgede perleløg og

tomatiseret kalvesky

Til alle hovedretter serveres sæsonens kartoffel og garniture

DESSERT 
n Gammeldags æblekage anno 2017
n Rødbedesorbet, lakridskage, rødbeder og limecreme 

FORRET 
n Hvide asparges med hollandaise og rømørejer
n Haneterrin med syltet forårsgrønt og mayo på brunet smør

HOVEDRET 
n Skindstegt multe med broccoli, balugalinser og kørvelsmørsauce
n Rosastegt kalvetyksteg med kartoffelgratin, grillede rødder og lun

citrus-vinaigrette

Til alle hovedretter serveres sæsonens kartoffel og garniture

DESSERT 
n Rabarber, rabarber, rabarber
n Citrontærte med brændt marengs, citronkys og estragonsorbet

MAJ  
& JUNI

MARTS 
& APRIL
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2017 SÆSONMENUER  

”Hovedvægten i sæsonmenuerne er lagt 
på kvalitet, smag og sæsoner nes råvarer.  
Vi gør alt for at købe disse råvarer, men 
af kvalitets hensyn og korte sæsoner, 
kan vi blive nødt til at finde alternativer.”  
Ønsker du information om indhold af  
allergene ingredienser i vores retter 
oplyser vi det gerne.
Køkkenchef Pauline Klærke

FORRET 
n Nye kartofler, rygeost, radiser og sprød rug
n Dampet pighvar i urtestøv med ærter bonne femme og fiskefumet

HOVEDRET 
n Letsaltet andebryst med sommerkål, spæde grønsager og rieslingssauce
n Kalvemørbrad Wellington a la Vejlefjord med saute af spinat og svampe

Til alle hovedretter serveres sæsonens kartoffel og garniture

DESSERT 
n Friske hindbær, sprød tuiles, hindbærsorbet og myntecreme
n Jordbær og hyldeblomst

FORRET 
n Røget makrel med confiteret æggeblomme, radise og rugchips
n Hr. Nielsen skinke med cremet blomkål, blomkålscrudite og friteret kapers

HOVEDRET 
n Oksemørbrad med confiteret selleri, syltede røde perleløg og marvsauce
n Hane med majs, kantareller, bacon, popcorn og hønsesky

Til alle hovedretter serveres sæsonens kartoffel og garniture

DESSERT 
n Rødgrød, hvid chokolademousse og knust marengs
n Cheesecake med mandelbund og æblesorbet

SEPTEMBER 
& OKTOBER

JULI & 
AUGUST
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”Hovedvægten i sæsonmenuerne er lagt 
på kvalitet, smag og sæsoner nes råvarer.  
Vi gør alt for at købe disse råvarer, men 
af kvalitets hensyn og korte sæsoner, 
kan vi blive nødt til at finde alternativer.”  
Ønsker du information om indhold af  
allergene ingredienser i vores retter 
oplyser vi det gerne.
Køkkenchef Pauline Klærke

2017 SÆSONMENUER  
FORRET 
n Rilette af and med svampemayo og sylt
n Grønkålssuppe med letrøget torsk og sprød bacon

HOVEDRET 
n Duet af skovdue med jordskokker, skorzoner, syltede tyttebær og flødesauce
n Kalvefilet med pommes fondant, rosenkålsblade samt ragout af brisler og svampe 

i tarteletskal

Til alle hovedretter serveres sæsonens kartoffel og garniture

DESSERT 
n Chokoladegelé, chokolademousse, krydderkage, passionsfrugt som sorbet og 

broken gel
n Pæretærte med pæresorbet og creme anglaise

FORRET 
n Ceviche af kammusling på rugchips med vagtelæg, syltede perleløg og mild 

citrusmayo
n Barbeque ben med syltede agurker, puffede ris og urtesalat

HOVEDRET 
n Confiteret svinebryst med porre, syltede rødbeder og skilt bechamelsauce
n Okseskulder med klodser af bagte rodfrugter og rødvinssauce

Til alle hovedretter serveres sæsonens kartoffel og garniture

DESSERT 
n Bagt ananas, ananassorbet, sprød ananas og marsala 
n Sød kartoffeltærte med vaniljeis

JANUAR  
& FEBRUAR
2018

NOVEMBER 
& DECEMBER
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2017 SELSKABSBUFFET 
FORRET PÅ TALLERKEN – vælg mellem

n Bagt hvid fisk på spinatsauté og skilt fiskesauce med rogn

n Gravad kalv med Tebstrup gedeost og syltede rødløg

HOVEDRET PÅ BUFFET

n Stegte tigerrejer med fintsnittede urter

n Citronmarineret hanelår fra Hopballe Mølle

n Braiseret svinekæber med glaserede urter

n Rosastegt kalveculotte

n Dagens kartoffel, cremet pasta, sæsonens varme garniture og kryddersmør

n Tre salater efter årstiden med dressing og tilbehør

n Udvalg af friskbagt brød og smør

DESSERT OG OST FRA BUFFET

n Udvalg af oste med sylt og knæk

n Snickers dessert

n Mazarin med hvid chokolade ganache og limeskal

DEJLIGE FESTARRANGEMENTER

n Selskabsbuffeten kan vælges i stedet for de tre-retters sæsonmenuer i vores 
festarrangementer: ”Fjordens festaften”, ”Professorens festaften”  
eller ”Lensgrevens festaften”

n Vores menuer er gældende for mindst 20 kuverter i separat lokale 
med festdækkede borde.

Det bedsteekompliment vi kan få  
… errnårrvores mad … fårrdig til at følee 
dig rigtig godt tilpas. 
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n Gourmet hotdog
 Pr. kuvert kr. 108,-

n Små croissanter med to slags fylde efter køkkenets valg
 Pr. kuvert kr. 98,-

n To slags tærter efter køkkenets valg med tomatsalat og foccacia
 Pr. kuvert kr. 98,-

n Pølse/ostebræt med tilbehør og udvalg af brød
 Pr. kuvert kr. 118,-

n Sæsonens suppe med tilbehør og lunt grovbrød
 Pr. kuvert kr. 88,-

 Natmad er indeholdt i prisen i ”Lensgrevens festaften”.

2017 NATMAD  

Det bedsteekompliment vi kan få  
… errnårrvores mad … fårrdig til at følee 
dig rigtig godt tilpas. 
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ

n Buffeterne serveres i eget lokale ved festdækkede borde 
for mindst 25 personer.

n Brunch buffeten skal være påbegyndt kl. 11:00 og er 
beregnet til at vare ca. tre timer. 

n Frokost buffeten tages ned efter tre timer, men man er 
velkommen til fortsat at hygge sig i lokalet.

FROKOST 
PR. KUVERT  

KR. 355,-

BRUNCH
PR. KUVERT  

KR. 329,-

2017 BUFFETER  
n Æggekage med ricotta og spinat

n Brunchpølser

n Kartoffelpizza

n Fyldte croissanter med rejesalat

n Skyr med syltede nødder

n Tre slags pålæg fra Slagter Bjerre

n Ostebræt med marmelade

n Lune pandekager med sirup

n Udvalg af friskbagt brød og smør

n Vitamin shot

n Kaffe og the

n To slags sild med klassisk tilbehør

n Varmrøget laks med dildcreme og sprød hvede

n Tre slags pålæg fra Slagter Bjerre med sylt

n Porre/skinketærte

n Fish and chips med kaperscreme

n Små engelske bøffer med bløde løg og surt

n Tre salater efter årstiden med dressing og tilbehør

n Udvalg af oste med sylt og knæk

n Udvalg af friskbagt brød og smør

n Frugttærte


