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 tilbyder tre
forskellige festarrangementer samt vores sæsonmenuer.
Menuerne kan sammensættes helt efter jeres smag og naturligvis
står vores restaurantchef til rådighed med sparring og vejledning.
Naturen hos os 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 ramme 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.

Festpakker

STJERNESTUNDER & STORE ØJEBLIKKE

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. 1.090,00

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 og vand 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. 1.320,00

Gældende ved mindst 25 kuverter i separat lokale med festdækkede borde.

Forlængelse af festaften
Tillæg pr. time efter kl. 02.00 under 40 personer

Kr.

800,00

Tillæg pr. time efter kl. 02.00 over40 personer

Kr.

1.500,00

Enkeltværelse

Kr.

895,00

Dobbeltværelse – to personer

Kr.

1.195,00

Værelsespriser pr. nat i forbindelse med afholdelse af fest

Værelserne er uspecificerede og inklusiv morgenbuffet.
Adgang til badene er ikke inkluderet.
Overnatning til værtsparret i direkte forbindelse med festen er uden beregning.

Kontakt os på 7682 3380 eller receptionen@vejlefjord.dk

Ovenstående er gældende i 2020
Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer

2020

SÆSONMENUER

JANUAR &
FEBRUAR

FORRET
n Tørret kalveinderlår med fennikel som sylt, mayo, comté og saltede mandler
n Cremet persillerodssuppe, torsk med sprød skorpe, persilleolie og syltet
persillerod
HOVEDRET
n Filet af ungkvæg fra Kildegården, jordskokker på tre måder, pommes Anna og
timiansauce
n Braiseret svineskank, palmekål med citron, rødder, kartoffelkompot og
trøffelsauce
DESSERT
n Braiseret ananas, kokossorbet, hvid kokosganache, ristet kokos og sprød ananas
n Kraftig chokoladekage, granité og broken gel af passion og krystaliseret mørk
chokolade

MARTS
& APRIL

FORRET
n Nordisk bresaola fra Nr. Søby med ramsløgsmayo, syltede kartofler, chips, havgus
og urter
n Koldrøget laks fra Færøerne med kold rygeostesauce skilt med dildolie,
stenbiderrogn, dildskud, sprød hvede og råsyltet agurker
HOVEDRET
n Rosastegt lammekrone med selleri på tre måder, pommes croquette og lammesky
n Krogmodnet oksemørbrad med rødbede som kold og varm, pommes Anna og fyldt
sauce
DESSERT
n Hvid chokolademousse, æblesorbet, broken gel og brændt hvid chokolade
n Sprød linsedej, citroncurd, cremefraiche parfait, verbena,
brændt marengs og nøddekrokant

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

2020

SÆSONMENUER

MAJ &
JUNI

FORRET
n Hvide asparges med sauce hollandaise, håndpillede rejer og dild
n Rilette af sydfynsk lam med grillede forårsløg, fyldig purløgsvinaigrette
og syltede sennepskorn
HOVEDRET
n Pot au feu af letsaltet hanebryst fra Hopballe Mølle, spæde grøntsager, nye
kartofler, kraftig hønsereduktion og sprødt skind
n Filet af ungkvæg fra Kildegården, spidskål, grønne asparges med gremolata og
morkel sauce
DESSERT
n Rabarber-consommé, ymeris, syltede rabarber, sprød karamel, broken gel,
skovmærker og kys
n Kærnemælks-panna cotta, estragon-sorbet og havrecrumble

JULI &
AUGUST

FORRET
n Rørt tatar med løgpuré, syltede løg, løgaske, radisse og tallerkensmækkere
n Kold ærtesuppe med ristet jomfruhummer, friske ærter, syrnet fløde og ærteskud
HOVEDRET
n Social: Dansk kalvemørbrad, smørdampede sommergrøntsager, fyldig
sommersalat og sauce Robert
n Letsaltet andebryst, grillet hjertesalat, nye løg, bønner, bøgehatte og blanquette
sauce
DESSERT
n Jordbærtærte, hvid ganache, jordbærsorbet, syltede jordbær og
krystalliseret chokolade
n Marengs, hindbærsorbet, friske hindbær og hvid chokolade

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

2020

SÆSONMENUER

SEPTEMBER
& OKTOBER

FORRET
n Vegetarisk forårsrulle, svampebouillon og kompot af æble, løg og timian
n Røget dyrekølle, kanelsyltede pærer, Høgelundgaard blåskimmel, valnødder og
bitre salater
HOVEDRET
n Rosastegt culotte af ungkvæg fra Kildegården, brændt løg, palmekål, pommes
Macaire og sauce Bourgogne
n Nakkefilet fra Svendborg Gourmetgris, glaserede gulerødder, kompot af kartofler
med bacon og citrontimian hertil sauce mystique
DESSERT
n Mørk chokoladetærte, solbærsorbet, solbær broken gel og råsyltede solbær
n Æblekompot, karamel, kærnemælkschiffon og kardemomme-is

NOVEMBER
& DECEMBER

FORRET
n Hvid fisk med sprød skorpe, sauce på brunet smør med græskarkerner, skalotter
og æbler
n Smørstegt blomkål, syltet blomkål, kapers, blomkålspure, karse (Retten er en
grøntsagsret og kan serveres med jomfruhummer mod tillæg kr. 25,- pr. kuvert)

I vildtsæsonen kan vi også
servere dansk krondyrfiet fra
Vedersø Gods mod et tillæg
på kr. 45,- pr. kuvert

HOVEDRET
n Langtidsstegt dansk oksefilet med variation af selleri hertil sauce Calvados
n Rosastegt andebryst med variation af jordskokker og svampe, pommes croquette
og fyldig sauce
DESSERT
n Honningkage, blommesorbet, henkogte blommer og mørk ganache
n Kiksekage, kaffeganache, kirsebærsorbet og syltede kirsebær

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

2021

SÆSONMENUER

JANUAR &
FEBRUAR

FORRET
n Cremet fiskesuppe med torsk, fennikel og dildolie
n Varmrøget and med grønkålsalat, syltede tranebær og krydrede nødder
HOVEDRET
n Hanebryst fra Hopballe Mølle med variation af kål, hønsesky og puffet kartoffel
n Svinekæber med rødder i brunet smør og persille dertil braisersky
DESSERT
n Nougatmousse, financier, pæresorbet og vaniljesyltede pærer
n Kraftig chokoladekage, brombærcurd og hasselnøddeis

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

2020

SELSKABSBUFFET
FORRET PÅ TALLERKEN – vælg mellem
n Rimmet hvid fisk efter sæson, creme på confiteret æggeblomme, porreaske,
sauce tatare med sennep, syltede perleløg
n Koriandergravad oksemørbrad med sprøde løg, løgpuré på salatløg, sylt efter
sæson, urteslør
HOVEDRET PÅ BUFFET
n Sej bagt med urtepanade og kål
n Rosastegt culotte af ungkvæg fra Kildegården, saltbagt selleri og syltet bånd
n Citronmarineret hanelår fra Hopballe mølle
n Krydderstegt nakkefilet fra Svendborg Gourmetgris
n Varm garniture efter sæson
n Råstegte kartofler med urter og sauce timian
n To fyldige salater efter sæson
n Koldhævet brød og smør
DESSERT OG OST FRA BUFFET
n Udvalg af danske oste med sylt og knæk
n Citronfromage (citroncurd, krystalliseret hvid chokolade og hvid ganache)
n Mazarinkage, marinerede bær og kys

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 25 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

2020

NATMAD
n Udvalg af danske pølser og oste med tilbehør og koldhævet brød
Pr. kuvert kr. 118,n Sliders med pulled pork, coleslaw og pommes frites
Pr. kuvert kr. 98,n Gourmet hotdog med brioche brød, krydderpølser og hjemmesyltede lækkerier
Pr. kuvert kr. 108,-

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

2020

FROKOSTBUFFET
n Håndpillede rejer med æg og urtemayo
n Varmrøget laks med dildcreme og saltmandler
n Røget nakke med rosmarin, chilimayo og syltede agurker
n Små løgtærter
n Svinemørbrad fra Svendborg Gourmetgris med champignon a la creme
n Rosastegt culotte fra Kildegården med saltbagt selleri
n To fyldige salater efter sæson
n Udvalg af danske oste med sylt og knæk
n Koldhævet brød og smør
n Panna cotta og blondie
Pr. kuvert kr. 369,-

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
n Frokostbuffet serveres i eget lokale med festdækkede borde for mindst 25 personer
n Frokostbuffeten tages ned efter tre timer, men I er velkommen til fortsat
at hygge jer i lokalet

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

