
SELSKABSMENUER
LIVET ER EN FEST, OG DET SKAL FEJRES PÅ VEJLE CENTER HOTEL



Inviter jeres gæster til en uforglemmelig fest ”hjem-
me” hos os. Vi har de hyggelige rammer til alle livets 
fester, receptioner, konfirmationer, bryllup, barnedåb 
m.m.

Madkunst med stolthed
I vores køkken arbejder dygtige og kreative kokke ude-
lukkende med råvarer af højeste kvalitet, så maden både 
ser flot ud, dufter og smager godt. 

Vi præsenterer her et bredt udsnit af de retter, der er 
sæsonaktuelle, men har I specielle ønsker eller en særlig 
livret, så sammensætter vi en unik menu til jer. Har I 
ønsker om veganske retter eller hele menuer, så klarer 
vores køkkenteam også det.

Lyse lokaler og 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, servi-
etter og lys. 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.

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

Se faciliteterne, før I beslutter jer
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.

Vi gør venligst opmærksom på, at der kan forekomme 
prisstigninger på enkelte retter.

Vejle Center Hotel vil glæde sig til at fejre en af livets 
fester sammen jer og jeres gæster.

FESTER, DER HUSKES



JANUAR – FEBRUAR – MARTS 

FORRETTER
• Stenbiderrogn – urtecremefraiche – sprød rösti – grønt
• Koldrøget laks – vagtelæg – peberrodscreme – urteolie
• Kartoffel-/porre-cremesuppe – stegt kammusling – urter

HOVEDRETTER
• Letsprængt andebryst – rosmarinbagte rødder – sennepssauce
• Langtidsstegt oksehøjreb – grønne bønner – stegte bøgehatte – hjemmerørt bearnaise
• Helstegt dyrefilet – spidskål – tyttebær – flødesauce – salat apex

DESSERTER
• Passionsfrugt-panna cotta – sorbet – sprødt – bærsauce
• Gâteau Marcel – kirsebæris – karamelcrunch
• Citrontærte – marengs – rosmarincrumble – vaniljeis 

APRIL – MAJ – JUNI

FORRETTER
• Skaldyrssalat – syltet agurk – dild-panna cotta – radiser
• Grønne og hvide asparges – bagt laks – hollandaisesauce – ærteskud
• Lufttørret skinke fra Fyn – rygeostcreme – sprød salat – rodfrugtchips

HOVEDRETTER
• Helstegt kalvefilet – aspargesflan – spidskål – kalveglace med estragon
• Urtestegt lammeculotte – spæde forårsgrønsager – Pommes Anna – morkelskysauce
•  Svinemørbrad indbagt i hønsefars – gulerodspuré – nye kartofler – grillede grønne 

asparges – timiansauce

DESSERTER
• Lun rabarbercrumble – rørt vaniljeis – rabarbersirup
• Hvid chokolademousse – broken gel – syltede jordbær
• Brownie – orangesorbet – syltede bær

FESTMENUER: VINTER – FORÅR
Vælg mellem tre retter

3-rettersfestmenu inkl. borddekorationer, servietter, lys og duge. 
Minimum 15 kuverter. Pris pr. kuvert. 435,-



JULI – AUGUST – SEPTEMBER

FORRETTER
• Stegt torskeryg – jomfruhummerbisque – urtebuket – grøn olie
• Puffede, store rejer – urtemayonnaise – salater – smørristet rugbrød
• Bagt kulmule – stegt spinat – sauce nage 

HOVEDRETTER
•  Helstegt oksemørbrad – blomkålspuré – bøgehatte – kartoffelsoufflé –  

sauce af fermenteret grøn peber
•  Unghanebryst fra Hopballe Mølle – bagt blommetomat – grillet  

forårsløg – ærteflan – sauce supreme
• Kalveculotte – bagt rødløg – gulerodspuré – grønne bønner – svampesauce

DESSERTER
• Sensommerbær glaseret med vaniljecreme – sorbet – tuille
• Blødende chokoladekage – bær – vaniljeis
• Hindbærmousse på fragilitébund – bærsorbet 

OKTOBER – NOVEMBER – DECEMBER

FORRETTER
• Cremet blåmuslingesuppe – bagt kulmule – urter
• Akvavit-gravet dyrefilet – syltede svampe – ribs – svampemayonnaise
• Stegt havtaske – ærtepuré – purløgs-beurre blanc – brøndkarse

• HOVEDRETTER
•  Helstegt oksefilet – jordskoktimbale – bagte rødder – pommes  

fondant – peberbearnaise
• Glaseret kalvebryst – selleripuré – stegt kål – madeirasauce
•  Bagt norsk laks – smørdampet porre – tomatrelish – rødbede – brunet  

smør med hasselnød, kapers og urter

DESSERTER
• Hotellets hjemmelavede islagkage – bærkompot – sprødt
• Bagt æble – vaniljecreme – kanelis
• Creme brulé – citronsorbet – syltet pære

FESTMENUER: SOMMER – EFTERÅR
Vælg mellem tre retter

3-rettersfestmenu inkl. borddekorationer, servietter, lys og duge. 
Minimum 15 kuverter. Pris pr. kuvert. 435,-



FORRETTER
• Tarteletter – fyld af kogt høns og asparges i cremet sauce
•  Rejer i trængsel – rejer vendt i Thousand Island-dressing – sprød  

salat – kaviar – krydderurter
• Koldrøget laks – letstuvet spinat
• Rødspættefilet – hjemmerørt remoulade

HOVEDRETTER
• Ribbenssteg – hjemmekogt rødkål
• Små frikadeller – marineret, kold kartoffelsalat
• Kylling Danoise – agurkesalat – rabarberkompot – smørstegte kartofler
• Glaseret kalvebryst – kold peberrodscreme – ovnbagte rodfrugter
• Skysauce
• Tre slags blandede salater

OST & DESSERTER
• Udvalg af danske, økologiske oste med passende garniture
• Dansk æblekage
• Citronfromage 

BRØD OG SMØR
• Hjemmebagt brød fra Munkebjerg Hotels bageri

HUSETS BUFFET LUKSUSBUFFETDANSK BUFFET

KOLDE RETTER
• Røget laks – rygeostcreme – rugbrødschips – grønne urter
• Dampet torsk – urtecreme – rejer – sprøde salater 
• Oksecarpaccio – pesto – parmesan – oliven

VARME RETTER
• Kalveculotte – bagte tomater
• Svinemørbrad indbagt i hønsefars – grillede forårsløg
• Små frikadeller – marineret kartoffelsalat
• Vegansk pandekage – hummus – syltede svampe
• Sæsonens grønsager
• Flødekartofler
• Rosmarinsauce
• Tre slags blandede salater 

DESSERTER
• Nøddetærte – cremefraiche
• Hindbærmousse på fragilitébund – rørt is

BRØD OG SMØR
• Hjemmebagt brød fra Munkebjerg Hotels bageri.

Dansk buffet inkl. borddekorationer, servietter, lys og duge. 
Minimum 20 kuverter. Pris pr. kuvert. 

Husets buffet inkl. borddekorationer, servietter, lys og duge. 
Minimum 20 kuverter. Pris pr. kuvert. 

Luksusbuffet inkl. borddekorationer, servietter, lys og duge. 
Minimum 20 kuverter. Pris pr. kuvert. 350,- 350,- 435,-

KOLDE RETTER
• Røget lakseroulade – krydderurtesalat
• Puffede rejer – grøn mayonnaise – urter
• Italiensk skinke – bresaola – syltede løg – pesto – syltet tomat

VARME RETTER
• Helstegt oksemørbrad – stegte svampe – løgmarmelade
• Lammeculotte – bagte hvidløg – grillede forårsløg 
• Kyllingebryst fra Hopballe Mølle – tomatkompot
• Bagt torsk – spinat – purløgs-beurre blanc
• Vegansk risotto – svampe – bær
• Stegte kartofler
• Rosmarinsauce
• Blandede salater

OST & DESSERTER
• Tre slags danske, økologiske oste med passende garniture
• Gâteau Marcel – kompot – vaniljeis
• Vanilje-panna cotta – rødgrød – crunch

BRØD OG SMØR
• Hjemmebagt brød fra Munkebjerg Hotels bageri.





FORÅR – SOMMER
• Vandbakkelse med laksecreme
• Vitello Tonnato med friterede kapers
• Spegeskinke med sommertrøffel og olivenolie
• Spæde grønsager med rygeostdip
• Friteret risotto med cremede asparges
• Gazpachoshot toppet med hvidløgscrouton
• Sprængt and med peberrodscreme
• Grillede Padron med flagesalt
• Parmaskinke med melon og urter
• Andebryst med Hoisin Sauce
• Bresaola med rygeost med radiser og ærteskud
• Vesterhavsost med tapenade
• Panna cotta med rødgrød og crunch
• Hvid chokolademousse med lime og lakrids
• Mazarin med bær
• Creme brulé 
• Romkugle med knuste nødder 

EFTERÅR – VINTER
• Stenbiderrogn anrettet på røsti 
• Laksetatar på ristet rugbrød
• Rodfrugtchips med rygeostdip
• Græskarsuppe med chiliolie og ventreche
• Friteret risotto med cremede svampe
• Letrøget kyllingebryst med estragonmayonnaise
• Sliders med oksekød og syltede løg
• Chorizopølse med Chipotle Mayo
• Calamares med dip
• Confit de Canard med sellericreme
• Kold mandelsuppe med druer
• Oksetatar rørt med urter og trøffelolie
• Dadler med bacon og dildcreme
• Havgus med valnødder i honning
• Manchego med figenkompot
• Chokoladekage med vaniljecreme
• Tiramisu med sprødt

SOCIAL DINING MED TAPAS

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

 10 RETTER 12 RETTER

 350,- 380,-

Tapas serveres som social dining ved bordet. Enkelte retter kan også serveres som buffet – det aftaler vi nærmere 
ved bestilling. Vores køkken tilbereder også vegetariske og veganske retter til jeres tapasmenu, hvis I ønsker det.



VEGANSK BUFFET

Vegansk buffet inkl. borddekorationer, servietter, lys og duge. 
Minimum 15 kuverter. Pris pr. kuvert. 335,-

• Bagt grønsagsterrine med syrlig kål
• Kartoffelpizza
• Fredsfisk med pickles
• Mild rød karry med hvedekerner
• Kikærtefrikadeller med sprøde salater
• Dhal
• Grønsagschili
• Sæsonens friske frugter med bærcreme
• Pesto, ajvar, hummus og olivenolie
• Friskbagt brød

DESSERTER
• Chaikage med vegansk is
• Rabarbertrifli

 
Der er mulighed for at udskifte indhold i buffeten, hvis I har andre ønsker. 
Vi laver også gerne en vegansk trerettersmenu til jer.

Vegan



BRUNCHBUFFET
Brunch serveres i tre timer med start senest kl. 11.00.
Ønsker du brunchen serveret i mere end tre timer, er tillægsprisen kr. 50,- pr. kuvert.

NATMAD
Vælg en af retterne

SNACKS
Til velkomst eller senere på aftenen. 
Vælg en af nedenstående

Brunchbuffet inkl. borddekorationer, servietter, lys og duge. 
Minimum 20 kuverter. Pris pr. kuvert. 

Natmad. Minimum 15 kuverter.  
Pris pr. kuvert. 

Snacks. Minimum 15 kuverter.  
Pris pr. kuvert. 

325,-

115,-

105,-

KOLDE OG VARME RETTER
• Røræg
• Stegt bacon
• Oksebrunchpølser med tomatrelish
• Varm leverpostej med stegte svampe
• Tre slags pålæg med passende garniture
• Tre danske, økologiske oste med passende garniture
• Tortillas med røget laks og flødeost
• Cæsarsalat med kylling
• Pandekager med sirup
• Friskskåret frugtsalat i forhold til sæson
• Friskbagt miniwienerbrød
• Hjemmebagt brød fra Munkebjerg Hotels bageri

DRIKKEVARER
• Smoothie
• To slags juice
• Kaffe og te

• 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.

• Grønsagssnacks med dip
• Chips med dip
• Chips og peanuts



VINMENU 2 
– når vinene skal have fylde

• Velkomstdrink
•  Velvalgt hvid- og rødvin med lidt mere fylde,  

ad libitum under middagen
• 1 glas dessertvin

Pris pr. kuvert 385,- 

VINMENU 3 
– når det skal være luksus

• Velkomstdrink: Crémant
•  Vine, der matcher den valgte menu, ad libitum under middagen
• 1 glas dessertvin

Pris pr. kuvert 445,- 

VI HAR SAMMENSAT TRE FORESKELLIGE 
VINMENUER TIL JERES INSPIRATION. VI 
HJÆLPER GERNE MED AT VÆLGE DE RETTE 
VINE, DER MATCHER JERES MENU, SÅ MAD 
OG VINE GÅR OP I EN HØJERE ENHED.

VI HAR LAVET EN LILLE HUSKELISTE, DER KAN 
HJÆLPE JER MED AT HUSKE DE VIGTIGSTE 
TING TIL JERES KOMMENDE FEST.

VINMENU 1
– husets vine

• Velkomstdrink
•  Husets hvid- og rødvin, ad libitum under middagen
• 1 glas dessertvin

Pris pr. kuvert 345,- 

VINMENU HUSKELISTE

FRI BAR
• Øl, vand og husets vine i tre timer, pr. kuvert 295,-

DRIKKEVARER
• Husets rød- eller hvidvin, pr. flaske 315,-
• Øl, pr. flaske 40,-
• Sodavand, pr. flaske 35,-

SØDT TIL KAFFEN
Vælg enten chokolade, kransekage eller småkager.

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

AVEC TIL KAFFEN
Husets cognac 3 cl 55,-
Baileys 3 cl 55,-

Læg et budget for festen.

Sammensæt gæstelisten.

Reservér lokaler samt eventuelle værelser. På 
visse datoer er det nødvendigt at bestille i god tid.

Skriv en ønskeliste.

Send invitationer ud.

Aftal arrangementets indhold og forløb
med restaurantchefen og køkkenchefen.

Herunder:
• Deltagerantal (cirka)
• Velkomstdrink
• Menu
• Vine
• Bar
• Natmad
• Eventuel underholdning
• Bordopstilling
• Farve på servietter, lys og duge
• Blomster

Lav bordplan, og skriv bordkort.

Bestil værelser til jer og jeres gæster.

Informer os om det endelige antal gæster.
Endelig bordplan samt bordkort afleveres til  
restaurantchefen.

Toastmaster. Fortæl restaurantchefen, hvem det er, 
så de sammen kan afstemme serveringen med 
eventuelle taler og sange.

Gavebord. Det kan være en god idé at få en af  
gæsterne til at hjælpe med at registrere gaverne, 
efterhånden som de pakkes ud.

Takkekort. Send et takkekort til alle dem, I har 
fået gaver af.



KONTAKT OS
– vi giver en kop kaffe til en uforpligtende snak

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