
KONFIRMATIONSBUFFET 
• Carpaccio af okse – parmesan – pesto – pinjekerner – grønt
• Mousse af varmrøget laks – asparges – mizunasalat
• Tarteletter med høns og asparges i cremet sauce
• Tigerrejer stegt med hvidløg og persille – aioli 

• Helstegt kalvefilet anrettet med bagte rodfrugter
• Stegt unghanebryst med bagte løg og urtemayonnaise
• Glaseret kalvebryst – tomatkompot 

Mild sennepscremesauce – stegte nye kartofler
Tre blandede sæsonsalater

• Passionsfrugtmoussekage 
• Pandekager med rørt is
• Chokoladekage med bær og vaniljecreme

Brød fra Munkebjergs Hotels eget bageri

 

3-RETTERSMENU
Vælg mellem følgende retter:

FORRETTER
• Ovnbagt kulmule – ærtepuré – fennikelcrudité – purløgs-beurre blanc
• Stenbiderrogn – Nordsørejer – kartoffelrøsti – urtecremefraiche
• Tarteletter med høns og asparges i cremet sauce

HOVEDRETTER
•  Helstegt oksefilet – gulerodspuré – grillet asparges – stegte  

svampe – pommes fondant – rødvinssauce
•  Stegt unghanebryst med kejserhatte – grillet løg – nye  

stegte kartofler – sauce suprême
•  Helstegt kalvemørbrad – grøn sauté – sprød blomkål –  

bearnaisesauce – stegt kartoffel

DESSERTER
• Gâteau Marcel – sorbet – bær – sprødt
•  Hotellets islagkage med chokolade, nødder og  

marcipan – bærsauce – tuille
• Pandekager med rørt is – jordbær – chokoladesauce

3-rettersfestmenu inkl. borddekorationer, servietter, lys og duge. 
Minimum 15 kuverter. Pris pr. kuvert. 

 Konfirmationsbuffet inkl. borddekorationer, servietter, lys og duge. 
Minimum 15 kuverter. Pris pr. kuvert. 

385,-

395,-

2022

Overstående menuer er til jeres inspiration. Der er naturligvis mulighed for at tilpasse
menuen helt efter jeres ønsker og behov.



Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
76 43 67 00, info@vejlecenterhotel.dk

Natmad. Minimum 15 kuverter.  
Pris pr. kuvert. 105,-

NATMAD
Vælg en af retterne

• Hotdogs med det hele, ad libitum
• Pølse-/ostebord – lun leverpostej
• Små, hjemmelavede frikadeller – kold kartoffelsalat – grøn salat
• Hjemmelavet pizzabuffet – grøn salat 
• Aspargessuppe med kødboller – brød
• Mulligatawny med fyld af urter – kylling – ris – brød
• Biksemad – bearnaisesauce – spejlæg – rødbeder – rugbrød
• Minicroissanter med diverse fyld, 3 stk.

FÅ DE SIDSTE 
DETALJER PÅ PLADS
VINMENU AD LIBITUM
• Velkomstdrink
•  Husets hvid- og rødvin, ad libitum under middagen
• 1 glas dessertvin
Pris pr. kuvert 305,- 

DRIKKEVARER PR. FLASKE
• Husets rød- eller hvidvin, pr. flaske 305,-
• Øl, pr. flaske 38,-
• Sodavand, pr. flaske 33,-

SØDT TIL KAFFEN
Vælg enten chokolade, kransekage eller småkager.
Kaffe/te, pris pr. kuvert 45,- 
Kaffe/te med sødt, pris pr. kuvert 65,- 
Kaffe/te med sødt og avec, pris pr. kuvert 105,- 

AVEC TIL KAFFEN
Husets cognac 3 cl 50,-
Baileys 3 cl 50,-


