
 

MENUFORSLAG 

 

Forret 

Persillesaltet laks fra Kerteminde m. brændt hjertesalat,                                              

dehydreret tomater, syltet skalotteløg, estragon emulsion, peberrodsfløde               

& vild kørvel 

Brød & skilt smør 

 

Hovedret 

Okseculotte m. trøffelpure, stegte sommersvampe, hindbær,                                         

rosmarinsauce & timian 

 

Á part  

Nye kartofler m. urtesmør & purløg 

 

Dessert 

Sydfynske jordbær m. luftig vaniljeskum, kold skovsyrebouillon,                           

saltet karamel & mælkechokolade   

 

SHARE FOOD 

Hovedretten kan bestilles som “Share Food”. Den serveres           

“family style”, som var man hjemme ved middagsbordet.               

Retten består af mange små anretninger i vores flotte service. 

KONFIRMATION I SVENDBORGS NYESTE SELSKABSLOKALE 

Hold din konfirmationsfest i vores smukke og moderne selskabslokaler. Vi sørger for det hele, så I kan få 

en dejlig, afslappende og mindeværdig dag. 

Dagen kan starte med en læskende velkomstdrink på vores tagterrasse efter ceremonien i kirken. Her 

kan I byde Jeres gæster velkommen, åbne gaver og nyde den fine udsigt over det maritime leben.  

Vi byder Jer til middag ved de smukt dekorerede borde i restauranten, som du kan være med til at sætte 

dit præg på. Her nyder I vores dygtige kokkes gastronomiske kreationer, mens vores serviceminded  

tjenere sørger for dejlige og lokale drikkevarer. 

Efter middagen kan I slå mave med en lille aktivitet fx. ved den nærtliggende skaterbane. I mellemtiden 

vil vi gøre kaffe og petit fours klar, som igen kan nydes på toppen af selskabslokalet. Dagen kan evt. 

slutte med en omgang koldt at drikke og "skrub af mad". 



Konfirmationspakke 

Fast pris pr. kuvert ved minimum 40 personer  

• Velkomstbobler inden middagen - ét glas pr. person 

• 3- retters festmiddag 

• Vin- og hjemmelavet juicemenu ad libitium til middagen 

• Kaffe, te, avec og petit fours til kaffen  

• Eksklusivitet over selskabslokale og tagterrasse 

Kr. 595 pr. person inkl. moms (kl. 11:00 – 17:00) 

I konfirmationspakken er følgende ligeledes inkluderet i prisen 

• Duge, servietter og lys  

• Service leje (inkl. opvask, borde, stole, parasoller osv.) 

• Inspektør, som er med i planlægningsfasen og afvikling af jeres fest 

• Dygtige tjenere og kokke, som vil være en del af jeres store dag 

Tilvalg til festpakken 

• Udvidet reception med 3 slags snacks kr. 85 pr. person 

• Opgradering til 4-retters menu kr. 125 pr. person 

• Skrub af mad kr. 65 pr. person 

• Blomster til 8-mands bord fra kr. 200  


