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Total Fest No. 1 

 

Velkomstdrink 

FORRETTER ”portionsanrettet”- vælg én ret 

Tarteletter med høns i asparges. 

Dampet laks med rejer og tomat på salat med dressing. 

Røget landskinke, sprød Salat, melon, ærteblade. 

*Fiske symfoni (+ 68 kr. pr. kuvert) 

HOVEDRETTER ”fadserveres”- vælg én ret 

Krydderstegt kalkunbryst, farin bagte løg, friske grønsager, nøddestegte kartofler, sauce madeira. 

Kalvesteg stegt som vildt, ½ æble med gelé, brunede og hvide kartofler, waldorfsalat, tyttebær, flødesauce. 

Flæskesteg med sprøde svær, rødkål, svesker, ½ æble med gelé, sur, sød og sky sauce. 

Indbagt svinemørbrad, feta, soltørret tomat og stegt med timian og citron, ristede svampe, friske grønsager,  

krydderstegte kartofler og timian sauce. 

*Rosa stegt kalvefilet, svampemix, grønt, stegte kartofler. ( + 85 kr. pr. kuvert) 

DESSERTER ”portionsanrettet” - vælg én ret 

Fromage efter ønske. 

Hjemmelavet islagkage, friske bær og frugt. 

*Desserttallerken, Kage, Mousse, Is ( + 45 kr. pr. kuvert) 

 

Kaffe samt én Bailey  eller Cognac 

Natmad - vælg én ret 

Klar suppe med boller og flutes.  

Pølsebræt, 3 slags og lun leverpostej. 

Velkomstdrink, én forret, én hovedret, én dessert, én natmad, kaffe og Bailey/Cognac 

Vin, øl, sodavand ad libitum. 

Pr. person 699 kr.  Børn under 10 år ½ pris 

Incl. Borddækning, blomster, lys og venlig betjening. Fra kl. 17.30 - natmad senest  kl. 01.00 



Helaftensarrangement 

 

At få en fast pris før ”festen går i gang” er for mange vigtigt og betrykkende.  

Vi giver gerne en fast pris på både den fest hvor der er tænkt meget på økonomien  

og på den hvor det hele følger med. 

 

Der skal her blot nævnes, at når der gives en fast pris på vin og maden,  

samt fri udskænkning af øl, vin og sodavand under dansen,  

er vi nødt til at sikre os i rimelig grad. 

 

Det er derfor ikke altid den billigste løsning at vælge den faste pris,  

hvorfor det bør opvejes mod trygheden ved at vide hvor ”festen ender”. 

 

Den bedste vejledning vi kan give, er at vi sammen gennemgår festens forløb  

og finder ud af hvad der lægges vægt på i det konkrete tilfælde. 

 

I den medfølgende forslag beregnes til kl. 01.00 med starttidspunkt kl. 18.00,  

hvilket tidspunkt kan ændres efter ønske og forudgående aftale. 

 

Såfremt selskabet starter før- eller slutter senere end ovennævnte tidspunkt,  

vil der pr. time blive beregnet kr. 50,- pr. person. 

 

Vi kan oplyse, at ungdomsfester, skoleafslutninger, svendegilder, firma-arrangmenter, julefrokoster o.l.  

ikke kan afvikles som helaftensarrangementer. 

 

Minimum 30 personer 

 

Til alle helaftensarrangementer er følgende inkluderet i prisen : 

Borddækning, incl blomster  

Servering 

Forret, hovedret, dessert og natmad 

1 gl. Velkomstdrink  -  1 gl. dessertvin 

Øl, sodavand samt vin a libitum hele festen dog max. 7 timer 


