Konfirmations menuer 2021

Gennemført lækkerhed
Skanderborg Park ApS • Skovsvinget 10 • 8660 Skanderborg
Tlf: +45 89 93 33 10 • Mail: reception@skanderborgpark.dk • Web: skanderborgpark.dk

Servering

Forret
Håndpillede rejer – hvide asparges – hollandaise sifon – vilde urter
Røget islandsk laks – stenbiderrogn - friskost – asparges Crudités

Hovedret
Kalvefilet – grønne asparges – variation af nye løg – rødvinssauce
Okseryg – spæde forårsurter, kartoffel souffle – sauce bearnaise

Dessert
Baked Alaska – skovens bær – Ruby ganache – chokolade flager
Blødende chokoladehjerte – lokale jordbær – små kys – sorbet

Pr. kuvert 455 kr.
Børn under 12 år ½ pris

Gennemført lækkerhed
Skanderborg Park ApS • Skovsvinget 10 • 8660 Skanderborg
Tlf: +45 89 93 33 10 • Mail: reception@skanderborgpark.dk • Web: skanderborgpark.dk

Buffet

Vol au vent med høns i asparges, tomat og persille
Tatar af torsk med Wassabi, syltet ingefær og sprød tapioka
Kyllingeterrine med asparges, sort trøffel mayo og syltede rødløg
Blinis med røget laks, flødeost og stenbiderrogn
Serveres med konditoriets friskbagte brød og øko smør

Rosa stegt kalvefilet med rustikke kartofler, stegte svampe og sauce bearnaise
Hørøget svinemørbrad & perlebyg risotto med svampe, parmesan flager og salvie
Klassisk italiensk tomatsalat med mini tomater, mozzarella og basilikum
Sommersalat med agurk, mynte, granatæble og salte mandler

Jordbær & fløde med mynte og Ruby chokolade som ”ispind”
Blødende chokolade tærte med hindbær og kandiserede pistacie

Pr. kuvert 455 kr.
Børn under 12 år ½ pris

Gennemført lækkerhed
Skanderborg Park ApS • Skovsvinget 10 • 8660 Skanderborg
Tlf: +45 89 93 33 10 • Mail: reception@skanderborgpark.dk • Web: skanderborgpark.dk

Tilvalg fra konditoriet
Kaffebuffet med en af husets mange specialiteter pr. kuvert .............................................. 58 kr.
Ved køb af yderligere specialiteter til kaffen pr. kuvert pr. stk. ............................................ 32kr.

Udvalg til kaffebuffeten
Jordbær i chokolade
Hindbær macarons med Ruby chokolade
Fyldte chokolader i udvalg fra konditoriet
Kransekage konfektstykker fra konditoriet
Sarah Bernhardt kage med marcipanbund og chokoladeovertræk
Brownie med solbærtrøffel og friske jordbær
Jordbær mazarintærte med små kys og chokoladepynt
Key lime pie med hindbær, lakrids og brændt marengs

Hele kager
Konfirmations kage med lyse bunde i lag med mousse af hindbær, lime og chokolade.
Overtrukket med marcipan og afstemt pyntet med friske blomster fra parken.
Konfirmandens fornavn skrives på toppen af kagen.

Pr. kuvert ved minimum 10 kuverter .................................................................................... 35 kr.

Kagebord inkl. Kaffe buffet
Udvalg af husets småkager og kys - Sarah Bernhardt
Citronfromage - Jordbærmazarin
Pr. kuvert ved minimum 10 kuverter .................................................................................... 128 kr.

Gennemført lækkerhed
Skanderborg Park ApS • Skovsvinget 10 • 8660 Skanderborg
Tlf: +45 89 93 33 10 • Mail: reception@skanderborgpark.dk • Web: skanderborgpark.dk

Natmad

Aspargessuppe med kødboller og hjemmebagt brød

Karrysuppe med kylling og urter - hjemmebagt brød

Spansk og italiensk charcuteri specialiteter og udvalg af oste fra Ulvedal – Middelhavsbrød

Klassisk dansk pålægsbord med lun leverpostej og hjemmebagt brød

Tarteletter med høns i asparges, tomat og persille

Biksemad med bearnaisesauce, rødbeder og hjemmebagt surdejsrugbrød

Chili con carne med sprøde nachos, crème fraiche og hjemmebagt brød

Byg selv hotdogs med det klassiske følge

Frikadeller med kold kartoffelsalat, hjemmesyltet agurkesalat og hjemmebagt rugbrød

Grill pølser fra Nørre Søby med kold kartoffelsalat og tilbehør - hjemmebagt brød

Pris pr. kuvert ved buffet ....................................................................................................... 90 kr.
Pris pr. kuvert ved tallerken servering .................................................................................. 105 kr.

Gennemført lækkerhed
Skanderborg Park ApS • Skovsvinget 10 • 8660 Skanderborg
Tlf: +45 89 93 33 10 • Mail: reception@skanderborgpark.dk • Web: skanderborgpark.dk

Drikkevare løsninger til festen
Husets champagne fra Pol Roger Classic eller Demi sec pr. Glas. ......................................... 100 kr.

Husets Bobler i Brut, Demi eller Rosé pr. Glas ...................................................................... 60 kr.

Vin ad libitum standardpakke
med velkomstdrink, vinmenu, lux. vand, øl & Øko saft i 8 timer ......................................... 385 kr.
Vin ad libitum opgraderet pakke
med velkomstdrink, vinmenu, lux. vand, øl & Øko saft i 8 timer .......................................... 445 kr.
Vin ad libitum Luksus pakke
med velkomstdrink, vinmenu, lux. vand, øl & Øko saft i 8 timer .......................................... 500 kr.
NB: De forskellige løsninger præsenteres på planlægningsmødet med restaurantchefen.
NB: Der kan selvfølgelige også betales pr. enhed. (Se vinkort)
NB: Børn under 12 år ½ pris ved køb af pakkeløsning.
Isvand under hele arrangementet ........................................................................................ 20 kr.

Vand fra San Pellegrino med brus og is- vand under hele arrangementet .......................... 35 kr.

Husets specialøl 0,5 L pr. stk. ................................................................................................ 78 kr.

Skanderborg Bryghus øl pr. stk.............................................................................................. 45 kr.

Carlsberg øl pr. stk. ................................................................................................................ 38 kr.

Carlsberg sodavand, juice og Cocio pr. stk. ........................................................................... 32 kr.

Øko Adelhardt saft og sodavand ........................................................................................... 36 kr.

Gennemført lækkerhed
Skanderborg Park ApS • Skovsvinget 10 • 8660 Skanderborg
Tlf: +45 89 93 33 10 • Mail: reception@skanderborgpark.dk • Web: skanderborgpark.dk

