S E L SK A B & F E S T
FJELSTED SKOV HOTEL & KONFERENCE

Festarrangement på
Fjelsted Skov
Skal I fejre bryllup, fødselsdag, familiefest eller en helt fjerde begivenhed, så kig videre i
vores selskabsmateriale. Alle priser inkluderer eget lokale, servering, opdækning og
blomsterdekorationer.

Fastprisarrangementer fra 775 kr.
INDHOLD:

Velkomstdrink, 3-retters menu, kaffe/te & hjemmelavet sødt samt valgfri
natmad. Husets vine, øl og vand er inkluderet under hele arrangementet.
Børn under 12 år afregnes til halv kuvertpris, mens børn under 4 år afregnes til kvart kuvertpris.
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MENU #1
FORRET:

Lakseroulade - Sprød reje med rygeost revet hasselnød
- Syrnet fløde og dildolie
HOVEDRET:

Kalvesteg (eller svinekam) stegt som vildt med sødt, surt og waldorfsalat. Serveret med
brune og hvide kartofler & vildtflødesauce
DESSERT:

Hjemmelavet is tilsmagt med rom samt nødder, chokolade og karamelslør

Som fastprisarrangement DKK 775

MENU #2
FORRET:

Unghane som terrin med svampe - Estragonmayo
- Bøgehatte - Jordskokkechips - Brøndkarse
HOVEDRET:

Helstegt kalvefilet med svampefars - Braiseret spidsbryst
- Roulade af kartofler - Sauce provencale
DESSERT:

Karamelkage - Solbærsorbet - Brombærmousse
- Lakridsskum - Syltede Blommer - Nougatine
Som fastprisarrangement DKK 795

MENU #3
FORRET:

Torsk - Urter - Hummercreme - Chips
HOVEDRET:

Helstegt oksemørbrad - Braiseret kæbe i souffle med sherry
- Saltbagte kartofler - Sauce bordelaise
DESSERT:

Vanilje Panna cotta - Bær - Gele - Daim-iskugle Honningslør - Hvid chokolade
Som fastprisarrangement DKK 825
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Retterne på denne side kan erstatte hele eller dele af menuerne 1-3.
Forretter serveres med brød. Hovedretter serveres med sæsonens tilbehør.

FORETTER
Torsk med svampe, trøffelolie og grønkål (sæson)
Ristet lyssej i brødkrumme med urter og Hummercreme
Carpaccio af oksemørbrad eller parmaskinke med parmesanost og balsamico

HOVEDRETTER
Fynsk oksesteg stegt i rødvin med friske grøntsager, rødvinssauce og hasselbagt kartoffel
Svinemørbrad i Ballotine maskeret med Gremolata - Puffet svær
- Pommes Raffles - Svampetrøffelsauce
Gammeldags oksesteg med glaserede perleløg, friske grøntsager og
skysauce samt frisk agurkesalat, sødt og waldorfsalat

DESSERTER
Nøddebund med bær, chokolademousse og is
Chokolade — Chokolade — Chokolade — Bær — Sprødt

NATMAD
Klarsuppe med urter, kød og melboller samt hjemmebagt brød
Aspargessuppe med kødboller og hjemmebagt brød
Hjemmelavet biksemad med spejlæg og rødbeder
Ta’-selv-bord: Lun leverpostej, pålæg og ost samt hvedeboller og rugbrød
Hotdogs med det hele
Croissanter med hønsesalat og rejesalat

Ønskes natmad ikke fratrækkes kr. 45,-. Fastprisarrangementet
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BUFFET #1
FORRET:

Marineret og stegte sild med karrysalat - Rødspættefilet med remoulade - Hjemmerøget
laks med stuvet spinat - Høns i asparges med tartelet
HOVEDRET:

Skinke med flødekartoffel - Ribbensteg med hjemmelavet rødkål - Mørbradbøf med bløde
løg - Fynsk æggekage med bacon og rødbeder - Kalvefilet med salat og dressing
DESSERT:

Udvalg af små desserter samt osteanretning med syltede nødder, kiks og knækbrød

Som fastprisarrangement DKK 825

BUFFET #2
FORRET:

Prosciutto med syltet artiskok, blomsterkapers og mangosalsa - Varmrøget laks med
mandler og honning, blomkålspure samt kartoffelchips - Lynstegt tun med sesam og
soyamayo - Jomfruhummer suppe med dild og fennikel
HOVEDRET:

Unghane - Urter - Kryddersauce
Helstegt Højreb - Bearnaisemayo - Timian - Ovnstegte kartofler
Tre af årstidens sprøde & lækre salater
DESSERT:

Udvalg af små desserter samt osteanretning med syltede nødder, kiks og knækbrød

Som fastprisarrangement DKK 825
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BUFFET #3
FORRET:

Sprød jomfruhummer med estragonmayo og urter - Hjemmerøget laks med blomkålspure
og nødder - Rimet lyssej med purløgsolie og kærnemælk - Terrin af Unghane med syltede
svampe og sprøde salater

HOVEDRET:

Oksemørbrad i svampefars — Champignon a la creme - Kartoffelkroketter
Svineryg Porchetta krydret med citron og timian samt skysauce
Tre af årstidens sprøde & lækre salater
DESSERT:

Udvalg af små desserter samt osteanretning med syltede nødder, kiks og knækbrød

Som fastprisarrangement DKK 825
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DEN POPULÆRE ‘LIDT EKSTRA’
Til vores ‘Lidt Ekstra’ serverer vi…
VELKOMST:

André Clouet Brut Grand Reserve med snacks, herunder
Kål, rygeost, karse – Puffede flæskesvær – Soyacashew – Tartar & rugbrød

FORRET:

Carpaccio af okse med syltede rødløg — Vesterhavsost — Marinerede svampe
Pankopaneret jomfruhummer — Hvidløgsmayo — Semi-dried cherrytomat — Urter
Lynstegt tun med sesam — Soyaemulsion - Karse
HOVEDRET:

Kalvemørdbrad ballotine tilsmagt med sherry og trøffelolie
Kalverielette med friske krydderurter
Pommes Anna med variation af årstidens grønt og kalveskysauce

DESSERT:

Chokoladekugle - Varm karamelsauce - Passion Hvid chokolade - Lime - Krystalliseret chokolade

Kaffe med sødt - 1 likør/cognac pr. person - fri spiritus på baren
Valgfri natmad

Som fastprisarrangement DKK 945
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Overnatning med
morgenmadsbuffet ved
selskab
Enkeltværelse inklusiv morgenmad per nat

625 kr.

Dobbeltværelse inklusiv morgenmad per nat

749 kr.

Ekstra seng til barn inklusiv morgenmad per nat

100 kr.

S E L SK A B & F E S T
FJELSTED SKOV HOTEL & KONFERENCE

Tilkøb til fastprisarrangementet

INDHOLD:

Alle priser er pr. person:
Finger food med tartar og sprøde snacks serveret til velkomstdrinken

45 kr.

André Clouet til velkomst inklusiv finger food

98 kr.

Ekstra ret - tre danske oste med hjemmesyltede lækkerier samt
knækbrød

75 kr.

Ta’ selv spiritus på baren ad libitum (fx rom, vodka, gin etc.)

95 kr.

Frit valg af likør eller cognac fra likørvognen – efter forbrug af 2 cl.

49 kr.

3 timers bartending ved Unique Bartending (min. 30 gæster)*

250 kr.

* Prisen inkluderer
Én bartender
Fem valgfri cocktails
Gin & Tonic
Alkoholfrie cocktails
Menukort
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Bestillingsbetingelser
Ved bestilling af arrangement betales et reservationsgebyr på kr. 3000,som modregnes ved arrangementets afholdelse. Ved afbestilling refunderes beløbet
indtil 12 måneder før arrangementet.
Beløbet bedes indbetalt senest 14 dage efter bestilling.
Ved overførsel notér venligst navn og dato på arrangementet
Vi benytter Middelfart Sparekasse konto-nr. 0755-3227077483
Venligst meddel antal gæster samt bordopstilling 10 dage før arrangementet.
Antallet af gæster kan ændres indtil dagen før arrangementet uden beregning,
derefter betales for det antal gæster som er bestilt.
Menu aftales 1-2 måneder før arrangementet.
Arrangementer strækker sig over maksimum 8 timer.
Ved en eventuel overskridelse af tidsrammen påregnes der kr. 50,- pr. person pr.
time. Dog minimum kr. 2500,- pr. time.
Arrangementer hvor natmad fravælges er tidsrammen maksimum 6 timer.
Priser er pr. person og inklusive moms og betjening. Priser er baseret på én samlet
tilmelding og afregning. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer
Er der spørgsmål i forbindelse med ovennævnte,
er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Fjelsted Skov Hotel & Konference
Store Landevej 92
5592 Ejby
64 88 16 60
www.fjelstedskov.dk
info@fjelstedskov.dk

