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 historiske kurveje.
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feeling good

Festlokalerne

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

Restaurant Barbara

Den imponerende Kongesal har panoramavinduer og to store

Restaurant Barbara ligger i hovedbygningens tagetage,

udgange til parken. Salen har akustikvægge og salens form

hvorfra der er en enestående og helt fantastisk udsigt over

og størrelse giver mange muligheder for opstilling af borde

parken, skoven og fjorden. Den stemningsfulde indretning

og scene. Fantastiske rammer til store fester.

hvor de fritlagte loftsbjælker sammen med lysekroner og
smukke møbler, skaber en helhed med hyggelig atmosfære

Krystalsalen og Prydsalen

og elegance. Se billedet herunder.

Disse dejlige lokaler har også udgang til parken og storslået

Barbara er åben for selskaber og ved specielle lejligheder.

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 herunder.

Ganske enkelt

– OVERRASKENDE GODE OPLEVELSER I 2018

FJORDENS FESTAFTEN
n Tre retters festmenu eller selskabsbuffet
n Kaffe/the med chokolade
Pris pr. person, ekskl. drikkevarer

Kr.

595,00

PROFESSORENS FESTAFTEN
Sanatoriets overlæge og stifter professor Chr. Saugman

n Husets velkomstdrink
n Tre retters festmenu eller selskabsbuffet
n Husets vine, øl og vand serveret ad libitum under middagen (6 timer)
n Kaffe/the med chokolade
Pris pr. person, ekskl. yderligere drikkevarer

Kr. 1.050,00

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, øl ogvand ad libitum i 8 timer
n Kaffe/the med chokolade
n Efter kaffen opstilles selvbetjeningsbar med husets vine, øl
og vand den resterende tid af de 8 timer
n Natmad
Pris pr. person, ekskl. yderligere drikkevarer

Kr. 1.290,00

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

Lad os inspirere dig … 7682 3380 eller receptionen@vejlefjord.dk
Forlængelse af festaften
Tillæg pr. time efter kl. 02.00 under 40 personer

Kr.

650,00

Tillæg pr. time efter kl. 02.00 over40 personer

Kr.

1.300,00

Enkeltværelse

Kr.

1.275,00

Dobbeltværelse – to personer

Kr.

1.575,00

Værelsespriser pr. nat i forbindelse med afholdelse af fest

Ovenstående priser er inkl. morgenbuffet
Overnatning til værtsparret i direkte forbindelse med festen er uden beregning

Besøg os på www.hotelvejlefjord.dk

Ovenstående er gældende i 2018
Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer

2018

SÆSONMENUER

JANUAR &
FEBRUAR

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 grove bagte rodfrugter og rødvinssauce
DESSERT
n Bagt ananas, ananassorbet, sprød ananas og marsala
n Sød kartoffeltærte med vaniljeis

MARTS
& APRIL

FORRET
n Syltet stenbider, dild, agurk, rygeost, rogn og sprøde rugchips
n Røget dyrekølle med gærflagemayo og kålblade i sennepsvinaigrette
HOVEDRET
n Lammekrone med pommes kroket, grov saute af tomat, peberfrugt, squash og
aubergine samt lammejus
n Urtemarineret oksefilet med spinat og forårsløg, jordskokke-anna og tomatiseret
kalvesky
DESSERT
n Dessert med lakrids og vanilje
n Kartoffelkage med appelsinsifon og karamel

feeling good
”Hovedvægten i sæsonmenuerne er lagt
på kvalitet, smag og sæsonernes råvarer.
Vi gør alt for at købe disse råvarer, men
af kvalitetshensyn 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

Naturligvis står vores restaurantchef
til rådighed med råd og vejledning.
www.hotelvejlefjord.dk/fest
Sanatorievej 26 | 7140 Stouby | www.hotelvejlefjord.dk

2018

SÆSONMENUER

MAJ &
JUNI

FORRET
n Hvide asparges med hollandaise og håndpillede rejer
n Skindstegt multe med broccoli, balugalinser og spinatskum
HOVEDRET
n Farseret perlehøne med sommergrønt og cremet kørvelsauce
n Rosastegt kalvefilet med spidskål, stegte asparges med havgus og sauce choron
DESSERT
n Rabarber, vanilje og knas
n Marengs, stenfrugter, yoghurt og mynteis

JULI &
AUGUST

FORRET
n Nye kartofler, rygeost, radiser, malt og røget torsk
n Confiteret laks med grillet hjertesalat og ærter i brunet smør med kørvel
HOVEDRET
n Letsaltet andebryst med sommerkål, spæde grønsager og rieslingsauce
n Social: rosastegt kalvemørbrad med stuvet kartoffel/kantarel/spinat og
sommersalat
DESSERT
n Friske hindbær, sprød tuilles, hindbærstøv og yoghurtis
n Jordbærtærte med hyldeblomstcreme og jordbærsorbet

feeling good
”Hovedvægten i sæsonmenuerne er lagt
på kvalitet, smag og sæsonernes råvarer.
Vi gør alt for at købe disse råvarer, men
af kvalitetshensyn 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

Naturligvis står vores restaurantchef
til rådighed med råd og vejledning.
www.hotelvejlefjord.dk/fest
Sanatorievej 26 | 7140 Stouby | www.hotelvejlefjord.dk

2018

SÆSONMENUER

SEPTEMBER
& OKTOBER

FORRET
n Oksetatar med svampemayo, sprøde croutoner, comté og kål
n Ristet kammusling, blomkålspure, saltet citron, ristet hasselnød og hasselolie
HOVEDRET
n Confiteret andelår, variation af græskar og marsala sauce
n Krogmodnet svin, kål, syltede sennepskorn, æblepure, airbag og syrlig svinesauce
DESSERT
n Flødeis, sprød karamel, broken gel på ribs, æblekompot og brændt marengs
n Nøddetærte, broken gel på pære, hasselnøddeganache, friske pærer og sorbet

NOVEMBER
& DECEMBER

FORRET
n Cremet muslingesuppe, røgede blåmuslinger, julesalat og urter
n Rillette af gris, syltede sennepskorn, persillerodspure med persille, syltede
løgskaller og urter
HOVEDRET
n Kalvefilet med glaseret, braiseret skank, selleri, jordskokker og grønkål
n Social: krogmodnet okse, sauce bearnaise, kartoffel m. røget marv, syltet rødbede
m. syltet solbær, hjertesalat m. bacon, syltede løgskaller og tørret tomat
DESSERT
n Creme brulee med kirsebærsorbet, armarena kirsebær, broken gel på kirsebær,
kirsebærstøv
n Appelsinkage, mandelis, brændte mandler, karamel, tørret appelsin

feeling good
”Hovedvægten i sæsonmenuerne er lagt
på kvalitet, smag og sæsonernes råvarer.
Vi gør alt for at købe disse råvarer, men
af kvalitetshensyn 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

Naturligvis står vores restaurantchef
til rådighed med råd og vejledning.
www.hotelvejlefjord.dk/fest
Sanatorievej 26 | 7140 Stouby | www.hotelvejlefjord.dk

2019

SÆSONMENUER

JANUAR &
FEBRUAR

FORRET
n Cremet grønkålssuppe med røget torsk og sprød bacon
n Varmrøget and, frissé, julesalat, syltet selleri og syltede tyttebær
HOVEDRET
n Braiseret svinenakke med jordskokkepuré, syltede æbler, stegte jordskokker og
svampe
n Oksemørbrad med pommes fondant, rødder og rødvinssauce
DESSERT
n Kraftig chokoladekage med broken gel på passionsfrugt, passionsfrugtgranite,
syltet havtorn, havtornssirup og sprød marengs
n Chokolade, banan, fløde og nougat

MAJ &
JUNI

feeling good
”Hovedvægten i sæsonmenuerne er lagt
på kvalitet, smag og sæsonernes råvarer.
Vi gør alt for at købe disse råvarer, men
af kvalitetshensyn 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

Naturligvis står vores restaurantchef
til rådighed med råd og vejledning.
www.hotelvejlefjord.dk/fest
Sanatorievej 26 | 7140 Stouby | www.hotelvejlefjord.dk

2018

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 Lun varmrøget laks med spinat
n Hanebryst med majscreme og popcorn
n BBQ marineret nakkefilet
n Rosastegt oksefilet
n Stuvet kartoffel
n Sæsonens varme garniture og sauce
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 Cremefraiche parfait med chokoladecrumble
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.

feeling good

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

Naturligvis står vores restaurantchef
til rådighed med råd og vejledning.
www.hotelvejlefjord.dk/fest
Sanatorievej 26 | 7140 Stouby | www.hotelvejlefjord.dk

2018

NATMAD
n Gourmet hotdog
Pr. kuvert kr. 108,n Pulled pork sliders med pommes frites
Pr. kuvert kr. 98,n Pølse/ostebræt med tilbehør og udvalg af brød
Pr. kuvert kr. 118,-

Natmad er indeholdt i prisen i ”Lensgrevens festaften”.

feeling good

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

Naturligvis står vores restaurantchef
til rådighed med råd og vejledning.
www.hotelvejlefjord.dk/fest
Sanatorievej 26 | 7140 Stouby | www.hotelvejlefjord.dk

2018

BUFFETER

BRUNCH

n Æggekage med ricotta og spinat

PR. KUVERT		

n Kartoffelpizza

KR. 335,-

n Brunchpølser
n Fyldte croissanter med rejesalat
n Skyr med syltede nødder
n Charcuteri med syltede sager
n Ostebræt med marmelade
n Arme riddere med solbærkompot
n Udvalg af friskbagt brød og smør
n Vitamin shot
n Kaffe og the

FROKOST

n To slags sild med klassisk tilbehør

PR. KUVERT		

n Svendborgskinke med syltede sager

KR. 355,-

n Varmrøget laks med dildcreme og sprød hvede
n Porre/tomattærte med havgus
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 Broken cheesecake og chokoladekage

feeling good

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.

Naturligvis står vores restaurantchef
til rådighed med råd og vejledning.
www.hotelvejlefjord.dk/fest
Sanatorievej 26 | 7140 Stouby | www.hotelvejlefjord.dk

