
SELSKABER
GASTRONOMI OG HYGGELIG 

ATMOSFÆRE – VI HAR RAMMERNE 
TIL JERES NÆSTE FEST



– FRA DET LILLE,  INTIME SELSKAB 
TIL DEN HELT STORE FEST

vi har rammerne 
til enhver 

sammenkomst



Lyse festlokaler ud til åen
Vores dejlige, lyse festlokaler har udgang til terrasse med udsigt til Vejle Å, 
og det er derfor det perfekte sted at starte festen med en velkomstdrink i 
godt vejr.

En mærkedag er en mindeværdig begivenhed, og vi vil gøre vores yderste 
for at skabe de bedste rammer om jeres fest. Vi håber derfor, at denne 
brochure vil give idéer og inspiration til planlægningen af jeres fest. Vi viser 
gerne vores faciliteter frem. Ring blot til os, og aftal tid til en rundvisning.

Jeres ønsker
Vi præsenterer her et bredt udsnit af de retter, der er sæsonaktuelle, men 
har I specielle ønsker eller en særlig livret, så sig endelig til.

Madkunst med stolthed
I vores køkken arbejder dygtige og kreative kokke udelukkende med råvarer 
af højeste kvalitet, så smagen bliver raffineret, og maden præsenterer sig flot.

Farverige borde
Bordpynt og dekorationer er naturligvis en del af festen. Ud fra jeres ønsker 
udvælger vi årstidens friske blomster og afstemmer farverne efter jeres valg 
af duge, servietter og lys.

Tag elevatoren hjem
Kommer jeres gæster langvejs fra, eller har I selv lyst til at overnatte på 
Vejle Center Hotel efter festen, kan vi tilbyde 135 dejlige værelser og 
2 juniorsuiter til en favorabel pris. Næste morgen kan I nyde en dejlig 
morgenbuffet og få en god afslutning på festen sammen med jeres gæster.

Vi vil glæde os til at byde jer og jeres gæster velkommen.



Festpakker
FESTARRANGEMENTERNE ER FOR MINIMUM 15 PERSONER. 

ALLE VINMENUER SERVERES UNDER MIDDAGEN. 
PRISERNE ER INKL. BORDDEKORATIONER MED SÆSONENS

 BLOMSTER, LYS, SERVIETTER OG DUGE.



FESTPAKKE
Februar – Marts – April

Forretter
Cremet jordskoksuppe med sprød serrano – Grønne urter – Bagt æble

Oksecarpaccio – Trøffelmayonnaise – Sprød salat – Havgus
Bagt kulmule – Fennikelcrudité – Purløgs-beurre blanc 

Hovedretter
Kalvefilet – Confiteret selleri – Syltede rødløg – Pomme croquette – Svampesauce

Helstegt svinefilet – Brunet løgpuré – Langtidsbagte gulerødder – Pomme Anna – Sauce demi glace
Perlehønebryst – Confiteret lår – Glaserede beder – Spinatflan – Urtemos med søde kartofler – Estragonsauce

Desserter
Citrontærte – Marengs – Rosmarincrumble – Vaniljeiscreme

Pære Belle Helene – Lun chokoladesauce – Vaniljeis
Chokoladebrownie – Safranbraiseret ananas – Hindbærsorbet

Vælg mellem 3 retter. 
Pris pr. kuvert kr. 350,-

FESTPAKKE
Maj – Juni – Juli

Forretter
Koldrøget laks med urtecreme – Marineret scampi – Krydderurtesalat – Sprødt rugbrød

Lun fisketimbale – Aspargessalat – Luftig sauce hollandaise
Lufttørret skinke – Tomatcoulis – Grillede grønne asparges – Urtecroutoner

Hovedretter
Stegt, mør kalvetykstegsfilet vendt i urter – Aspargessauté – Franske ærter – Gulerodspuré – Stegte nye kartofler – Morkelsauce

Helstegt oksefilet – Cremet rød og grøn spidskål – Rodfrugtchips – Pomme fondant – Kraftig sauce tilsmagt med madagaskarpeber og cognac
Svinemørbrad serveret med aspargesflan – Sæsonens nye rodfrugter bagt med smør og hvidvin – Pomme Anna – Mild sennepscreme

Desserter
Baileyparfait serveret i rabarbersuppe – Friske jordbær – Chokoladetuille

Hvid chokolade-panna cotta – Lakridsmarengs – Syltet æble – Krystalliseret chokolade
Creme brulé anrettet med appelsinsorbet – Salat af sæsonens bær – Blød karamel – Crumble

Vælg mellem 3 retter. 
Pris pr. kuvert kr. 350,-



FESTPAKKE
August – September – Oktober

Forretter
Puffede rejer med grøn mayonnaise – Urtecrumble – Sprøde salater
Ristet kulmule – Frisk spinat – Hummersauce – Krydderurtebuket

Rødtungepaupiette med laksemousse serveret på sensommergrønt – Sauce nage

Hovedretter
Letrøget unghanebryst – Langtidsbagt blommetomat – Årstidens grønsagsgarniture – Kartoffel – Sauce supreme

Svinemørbrad stegt med panchetta – Bagte hvidløg – Blomkålspuré – Friske ærter – Smørstegte kartofler – Mild dijonsauce
Helstegt kalvefilet – Ristede bøgehatte – Tomatchutney – Friske sæsongrøntsager – Kalveglace tilsmagt med estragon

Desserter
Gâteau Marcel – Hindbærsorbet – Friske bær
Fragilitéroulade – Æblesorbet – Syltede æbler

Islagkage med marcipan – Hasselnødder – Chokolade – Brunoise af frisk frugt – Bærsauce

Vælg mellem 3 retter.
Pris pr. kuvert kr. 350,-

FESTPAKKE
November – December – Januar

Forretter
Ovnbagt torskeryg – Blomkålscreme – Julienne af vinterurter – Dildolie

Stegt havtaskemedaljon – Ærtepuré – Brøndkarse – Dildemulsion
Røget dyrekølle – Sprøde salater – Basilikumspesto – Parmesan i flager

Hovedretter
Helstegt oksefilet – Jordskoktimbale – Bagte rødder – Stegte små kartofler – Peberbearnaise

Helstegt kalvemørbrad – Bagte persillerødder – Pomme fondant – Ribs – Morkelsauce
Dyrefilet – Honningbagte rødbeder – Stegte, syltede svampe – Bagt mos af søde og hvide kartofler – Kraftig vildtglace 

(+ 20.00 kr. pr. kuvert) 

Desserter
Hotellets desserttallerken med udvalg af kager, is og frugt

Hvid chokoladeparfait i lag med nøddebunde – Bærsauce – Estragoncrunch
Blødende chokoladekage – Orangesorbet 

Vælg mellem 3 retter.
Pris pr. kuvert kr. 350,-

      





buffeter
VI PRÆSENTERER HER ET BREDT UDSNIT AF SÆSONAKTUELLE RETTER 

TIL JERES INSPIRATION, MEN HAR I SPECIELLE ØNSKER ELLER EN 
SÆRLIG LIVRET, SÅ SIG ENDELIG TIL – KØKKENET HJÆLPER GERNE.

BUFFETERNE ER FOR MINIMUM 20 PERSONER. 



DANSK BUFFET

Tarteletter med høns og asparges i cremet velouté
Røget kulmule med purløgsrøræg
2 slags sild med karrysalat, løg og kapers
Koldrøget laks med letstuvet spinat

Ribbenssteg med hjemmelavet rødkål
Små frikadeller med letstuvet kål
Kyllingebryst a la Danoise (stegt med persille og smør), samt agurkesalat
Små hakkebøffer i sauce med bløde løg
Dagens kartoffel
Skysauce
Udvalg af salater 

Udvalg af danske oste med passende garniture
Citronfromage
Dansk æblekage 
Hjemmebagt brød og smør

Pris pr. kuvert kr. 295,-

LUKSUSBUFFET

Italiensk skinke anrettet med pesto, syltet artiskok og parmesanflager
Puffede rejer med grøn mayonnaise og plukket salat
Røget lakseroulade med krydderurtesalat
Stort udvalg af blandede salater

Kalvemørbrad anrettet med stegte svampe og rosmarinsky
Lammeculotte med bagte hvidløg og franske ærter
Stegte kartofler
Ovnstegt unghanebryst, tomatrelish og bagte rødder
Bagt kulmule, purløgs-beurre blanc og urter 

Gâteau Marcel 
Vanilje-panna cotta med marinerede bær
Udvalg af danske og udenlandske oste med passende garniture
Hjemmebagt brød og smør

Pris pr. kuvert kr. 390,-

TAPASBUFFET

Koldrøget laks med rygeost og salat
Italiensk skinke serveret med mozzarella og krydderurt
Scampi med hvidløgscreme og persille
Lakseroulade pyntet med rogn
Blinis med kaviarcreme
Cæsarsalat 
Dadler i baconsvøb med mandler og dild
Pankoblæksprutter med chiliremoulade
Risottokugler med parmesan og grillet peberfrugt

Andebryst i hoisinsauce hertil squash
Andelevermousse med cognac og ristet rugbrød
Bruschetta med svampe og Havgus
Kammusling i serrano
Bresaola med syltede løg og parmesan
Skaldyrsalat med krebs og urter
Kalvefilet med syltede rødløg og selleripuré
Medaljon af gris med svampefløde
Kyllingesauté Marengo med croutoner
Miniburger med løgkompot og estragonmayo
Kalvebryst med bagte rødder
Oksefilet med grov mos og gastrikglace

Brownie med karamel og bær
Fransk blåskimmel med syltet pære
Emmentaler med oliventapenade og figner
Cremekaramel 
Vanilje-panna cotta med kompot

8 retter pris pr. kuvert kr. 195,-
12 retter pris pr. kuvert kr. 295,-
14 retter pris pr. kuvert kr. 325,-
Hjemmebagt brød og smør er inkl. uanset antallet af retter.

HUSETS BUFFET

Rejer og krebsehaler i krydret dressing samt asparges og sprød salat
Lun tærte med røget laks og spinat samt dressing

Små frikadeller med hvid kartoffelsalat
Rosastegt kalv med langtidsbagte blommetomater og rosmarinsauce
Svinemørbrad stegt med parmaskinke samt bagte skalotteløg
Sæsonens grønsager nænsomt lynstegt
Hjemmelavede flødekartofler med hvidløg
3 slags blandede salater valgt ud fra sæsonen

Nødde- og marcipantærte serveret med creme fraiche
Brownie med rørt vaniljeis og bærkompot
Hjemmebagt brød og smør

Pris pr. kuvert kr. 275,-



Vinmenu – husets vine
Velkomstdrink

Husets hvid- og rødvin, 
ad libitum under middagen

1 glas dessertvin

Pris pr. kuvert kr. 285,- 

Vinmenu – når vinene skal have fylde
Velkomstdrink

Velvalgt hvid- og rødvin med lidt 
mere fylde, ad libitum under middagen

1 glas dessertvin

Pris pr. kuvert kr. 335,- 

Vinmenu – når det skal være luksus
 Velkomstdrink: Crémant

Vine, der matcher den valgte menu 
ad libitum under middagen

1 glas dessertvin

Pris pr. kuvert kr. 395,- 

vinmenuer
VI HAR SAMMENSAT 3 FORESKELLIGE VINMENUER TIL JERES 

INSPIRATION. VI HJÆLPER GERNE MED AT VÆLGE DE RETTE VINE, 
DER MATCHER NETOP JERES MENU, SÅ MAD OG VINE 

GÅR OP I EN HØJERE ENHED.



de sidste detaljer
SØDT TIL KAFFEN

Vælg mellem chokolade, kransekage og småkager.

Kaffe/te, pris pr. kuvert kr. 45,- 
Kaffe/te med sødt, pris pr. kuvert kr. 75,- 

Kaffe/te med sødt og avec, pris pr. kuvert kr. 110,- 

AVEC
Husets cognac 3 cl kr. 50,-

Baileys 3 cl kr. 50,-

SNACKS
Grønsagssnacks med dip, pris pr. kuvert kr. 55,-

Chips med dip, pris pr. kuvert kr. 75,-
Chips og peanuts pris pr. kurvert kr. 55,-

Grønsagschips, hjemmelavede chips med forskellige slags dip, pris pr. kuvert kr. 105,-

NATMAD
Hotdogs med det hele ad libitum

Pølse-/ostebord med lun leverpostej
Små hjemmelavede frikadeller med hvid kartoffelsalat, surt og rugbrød

Æggekage med sprød bacon, tomat og purløg serveret 
med sennep, rødbeder og rugbrød

Quiche Lorraine samt røget laks og spinattærte, salat og brød
Hjemmelavet pizzabuffet samt salat og dressing

Mulligatawny serveret med fyld af kylling, ris og urter samt brød

Pris pr. kuvert kr. 96,-

FRI BAR
Øl, vand og husets vine i 3 timer

Pris pr. kuvert kr. 195,-

DRIKKEVARER
Husets rød- eller hvidvin 

Pr. flaske kr. 285,-

Øl 
Pr. flaske kr. 35,-

Sodavand
Pr. flaske kr. 30,-
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luksusbrunch
3 slags pålæg med garniture

Udvalg af danske og udenlandske oste med oliven og grønt
Røget laks med urtecreme og sprød salat

Hjemmelavet tunsalat 
Røræg med bacon

Stegte brunchpølser
Lun leverpostej med champignon og bacon

Smoothie
Pandekager med ahornsirup

2 slags hjemmelavet marmelade
Græsk yoghurt med honning og crunch 

Kanelsnegle og spandauere
Frugtsalat med råcreme

Chokoladecreme

Hjemmebagt brød og smør

Kaffe, te, juice, isvand

Pris pr. kuvert kr. 285,-


