
3-RETTERSMENU
Vælg mellem følgende retter:

FORRETTER
• Tarteletter med høns og asparges i cremet sauce.
• Røget laks med urtecreme, asparges, grønt samt sprødt rugbrød.
•  Tapastallerken med parmaskinke, bresaola, hvidløgs-tigerrejer,  

italiensk pølse, syltet løg, semi-dried tomat, pesto samt  
hvidløgsmayonnaise.

HOVEDRETTER
•  Helstegt oksefilet med glaseret rødløg, nye smørdampede rødder, 

portvinssauce.
• Kalveculotte med tomatkompot, grillede grønsager, rosmarinsauce.
•  Farseret unghanebryst, glaserede gulerødder, ærtesalat og  

hvidvinssauce.

DESSERTER
• Hotellets islagkage serveret med chokoladesauce og sprødt.
• Gâteau Marcel med jordbærsalat og vaniljeis.
• Desserttallerken bestående af kage, tærte, bærmousse, frugt og is.

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

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

KONFIRMATION 2023



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

 Konfirmationsbuffet inkl. borddekorationer, servietter, lys og duge. 
Minimum 30 kuverter. Pris pr. kuvert. 

450,-

450,-

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

KONFIRMATIONSBUFFET 1
• Tarteletter med høns og asparges i cremet sauce.
• Italiensk skinke med tilbehør.
• Tigerrejer med hvidløg, urter og aioli.

• Svinemørbrad fra Duroc-gris serveret i cremet svampeflødesauce. 
• Helstegt oksefilet, glaserede rødløg og rodfrugter.
• Farseret unghanebryst, glaserede gulerødder og hvidvinssauce.
• Blandede salater fra sæsonen.
• Hjemmebagt brød fra Munkebjerg Hotels bageri.

• Gâteau Marcel med jordbærsalat.
• Pandekager med garniture.
• Vaniljeis.
 

KONFIRMATIONSBUFFET 2
• Puffede scampirejer, salat og estragonmayonnaise.
• Tunmousse, salat, rejer og kaviar.
• Tarteletter med høns og asparges i cremet sauce.

Helstegt pattegris fra egen grill, serveret med: 
• Flødekartofler
• Nye urtestegte kartofler
• Blandede sæsonsalater eller stort tag selv-salatbord
• Ølsauce
• Hjemmebagt brød fra Munkebjerg Hotels bageri
• Hvidløgssmør

• Gâteau Marcel med jordbærsalat.
• Pandekager med garniture.
• Vaniljeis.

KONFIRMATION 2023



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

Natmad. Minimum 15 kuverter.  
Pris pr. kuvert. 115,-

NATMAD
Vælg en af retterne

• Hotdogs med det hele, ad libitum
• Hjemmelavet pizzabuffet

FÅ DE SIDSTE 
DETALJER PÅ PLADS
VINMENU AD LIBITUM
• Velkomstdrink
•  Husets hvid- og rødvin, ad libitum under middagen
• 1 glas dessertvin
Pris pr. kuvert 325,- 

DRIKKEVARER PR. FLASKE
• 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,-


