
Naturligvis står vores restaurantchef  
til rådighed med råd og vejledning. 

www.hotelvejlefjord.dk/fest

Sanatorievej 26 | 7140 Stouby | www.hotelvejlefjord.dk

feeling good

2021 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 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, hyldeblomstsorbet og havrecrumble 

FORRET 
n Rørt tatar med fermenteret hvidløgsmayo, syltede løg, løgaske, syltede agurker 

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

JULI & 
AUGUST

MAJ &
JUNI
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2021 SÆSONMENUER  
FORRET 
n Svampebouillon, confiteret æggeblomme, syltede løg, ristet svampe og grønkål
n Røget dyrekølle, frisk pærer, blåskimmel, valnødder og bitre salater

HOVEDRET 
n Rosastegt culotte af ungkvæg fra Kildegården, brændt løg, palmekål, pommes 

Macaire og sauce Bourgogne 
n Stegt fisk, glaserede gulerødder, kompot af kartoffel, bacon og citrontimian, 

hummer sauce 

DESSERT 
n Chokoladetærte, solbærsorbet, solbær broken gel og råsyltede solbær
n Æblekompot, karamel, cremefraiche parfait og brunet smør med rosmarin

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)

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 Krydderkage, blommesorbet, henkogte blommer og mørk ganache
n Kiksekage, kaffeganache, kirsebærsorbet og syltede kirsebær 

NOVEMBER 
& DECEMBER

SEPTEMBER 
& OKTOBER
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MAJ & 
JUNI

FORRET 
n Cremet fiskesuppe med torsk, fennikel og dildolie
n Friteret rilette af and, lun kålsalat, trøffelsyltede nødder

HOVEDRET 
n Oksefilet, glaserede skorzoner, sauce bordelaise, pommes Anna
n Svinekæber med rødder i brunet smør og persille dertil braisersauce

DESSERT 
n Nougatmousse, financier, pæresorbet og syltede pærer
n Cremefraiche mousse, vindruegranite, valnøddegranite, æbletern og crudite af 

bladselleri

2022 SÆSONMENUER  
JANUAR & 
FEBRUAR
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2021 SELSKABSBUFFET 
FORRET PÅ TALLERKEN – vælg mellem

n Koldrøget færøsk laks, panko, syltede perleløg og syrnet fløde med kapers, 
skalotteløg, purløg

n Terrin af hanelår fra Hopballe Mølle med æggeblommecreme, syltede agurker, 
sprød skind, syltede sennepskorn og frisee

HOVEDRET PÅ BUFFET

n Sej bagt med urtepanade og kål

n Rosastegt culotte af ungkvæg fra Kildegården

n Citronmarineret hanelår fra Hopballe mølle

n Sennepsbagt blomkål

n Kartoffel og varm garniture efter sæson

n Sauce Robert

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 Chokoladetærte med solbær

n Creme-fraiche-parfait med pære, krokant 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.

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

2021 NATMAD  

Det bedsteekompliment vi kan få  
… errnårrvores mad … fårrdig til at følee 
dig rigtig godt tilpas. 
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2021 FROKOSTBUFFET  
n Håndpillede rejer med æg og urtemayo

n Varmrøget laks med dildcreme og ristede græskarkerner

n Rosmarinnakkefilet fra nr. Søby med rosmarin, chilimayo og syltede agurker

n Vegetardeller med creme på gedeost

n Frikasse på kylling fra Hopballe Mølle i sprød tærte

n Rosastegt culotte fra Kildegården med bagte rødder

n To 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

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




