
Naturligvis står vores restaurantchef  
til rådighed med råd og vejledning. 

www.hotelvejlefjord.dk/fest

Sanatorievej 26 | 7140 Stouby | www.hotelvejlefjord.dk

feeling good

2018 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 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

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

MARTS 
& APRIL

JANUAR &
FEBRUAR
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2018 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 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

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

JULI & 
AUGUST

MAJ &
JUNI
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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.”  
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oplyser vi det gerne.
Køkkenchef Pauline Klærke

2018 SÆSONMENUER  
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

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

NOVEMBER 
& DECEMBER

SEPTEMBER 
& OKTOBER
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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.”  
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MAJ & 
JUNI

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

2019 SÆSONMENUER  
JANUAR & 
FEBRUAR
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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.

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 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”.

2018 NATMAD  

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

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.

FROKOST 
PR. KUVERT  

KR. 355,-

BRUNCH
PR. KUVERT  

KR. 335,-

2018 BUFFETER  
n Æggekage med ricotta og spinat

n Brunchpølser

n Kartoffelpizza

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

n To slags sild med klassisk tilbehør

n Varmrøget laks med dildcreme og sprød hvede

n Svendborgskinke med syltede sager

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


