Selskabs

kort

HADERSLEV GOLFRESTAURANT

Festarrangementer
Minimum 30 personer

Grundpakke:

Velkomstdrink
3 retters menu eller buffet
Kaffe/Te 

Pris pr. person 

kr.

369.-

Fri øl, sodavand og
vin under middagen
Kransekage
Fri bar bestående af øl, sodavand og vin
Natmad

Pris pr. person 

kr.

289.-

Prisen er for et 7 timers arrangement

Prisen er for et 5 timers arrangement

Tillæg til Grundpakken:

3 genstande under middagen
Øl, sodavand eller vin

Pris pr. person 

kr.

130.-

kr.

185.-

Fri øl, sodavand og
vin under middagen

Pris pr. person 

Fri øl, sodavand, vin og spiritus under
middagen
Kransekage
Avec til kaffen
Fri bar med øl, sodavand, vin, Breezers,
Mokai, og et udvalg af spiritus
Natmad

Pris pr. person 

kr.

489.-

Prisen er for et 7 timers arrangement

Indtil der er skænket dessertvin

Menu-/buffetforslag
Brød, smør, kartofler, sauce samt diverse tilbehør følger automatisk med til de enkelte
retter.
Buffet består af 2 forretter, 2 hovedretter og 2 desserter

Forretter

Røget laks fra egen rygeovn
Tørret skinke - syltet grønt - vinaigrette
Unghanesalat - tørret tranebær
Tapas tallerken - 3 emner - garniture
Rejesalat
2 tarteletter - høns i asparges
Tunmousse - salat
Rejecocktail - salat - dressing

Hovedret

Krydderstegt oksefilet
Helstegt kalveculotte
Svinemørbrad serveres - bacon - soltørret tomater - feta
Kryddermarineret stegt unghanebryst
Marineret svinekam
Gammeldags oksesteg - klassisk tilbehør
Flæskesteg - klassisk tilbehør
Svinekam - aspargessovs
Kalvesteg som vildt

Desserter

Chokoladekage - parfait is
Hjemmelavet æblecrumble - iscreme
Desserttallerken - kage - is - frugt
Bær-/frugtmazarintærte - vanilleparfait
Ostebræt - 2 slags oste
Pære Belle Helene
Citronfromage
Fløderand - frugtsovs
Nøddekurv - is - frugt

Natmad

Kartoffel-/porresuppe
Grøntsagstærter - salat
Æggekage
Pølsebræt - 3 slags pølser
Ringridderpølser - dyppelse - brød

Gourmet Brunch
Anna Cava, Codorniu
Kaffe og te
Æblemost, friskpresset appelsinjuice og økologisk mælk
Rundstykker fra Lagkagehuset
Hjemmebagt rugbrød
Hjemmebagte pandekager med sirup
2 slags pålæg fra slagteren
Røræg af økologiske æg og gourmetbacon fra Ømands Bacon
Chorizo brunchpølser fra Slagter Lampe
Røget laks fra egen rygeovn
Skyr med honning og hjemmelavet müsli
3 slags marmelade fra Lindegaarden
Ostebræt med 2 gode oste og skære ost
Hjemmelavet nutella
Frisk frugt
Hjemmebagt kage
Pris pr. person kr.

299.-

Minimum 20 personer
Anna Cava er ikke ment som velkomstdrink.
Ønskes Anna Cava som velkomstdrink, er der et tillæg på kr. 40,00 pr. person

Brunchbuffet
Kaffe og te
2 slags juice
Rundstykker
Rugbrød
Wienerbrød
Pandekager med sirup

2 slags pålæg
Røræg og bacon
Morgenpølser
2 slags marmelade
Skiveost og brie
Skåret frugt

Pris pr. person kr.
Mulighed for tilvalg af:

199.-

Minimum 20 personer

Baked Beans........................................................................................................ kr.
Croissanter .......................................................................................................... kr.
Smøreost, honning og nutella ........................................................................... kr.
Små kartofler og grøntsagstærter .................................................................... kr.
Yoghurt med crunch/frugtkompot .................................................................... kr.
Røget laks ........................................................................................................... kr.
Ømands Bacon.................................................................................................... kr.

8,00
10,00
12,00
12,00
12,00
20,00
25,00

Barnedåbs arrangement
Bestående af:
Forret serveret på tallerken

Røget laks fra egen rygeovn serveret med salat, brød og smør
Hovedret på buffet
2 slags kød efter kokkens valg
Grøntsager, salat, kartofler og sauce efter kokkens valg
Dessert på tallerken
Is med frisk frugt
Drikkevarer
Øl og vand på en tag selv buffet (2 genstande pr. person)
Ønskes der vin inkluderet i de 2 genstande, er der et tillæg på kr. 25,00 pr. person.
Kaffe

Pris pr. person kr.
Minimum 20 personer

360.-

Dansk buffet
Grundbuffet

Sild, æg og rejer, fiskefilet, lun leverpostej, ribbenssteg med rødkål,
brie med kiks, rugbrød og smør

Pris pr. person kr.

199.-

Minimum 20 personer

Mulighed for tilvalg af:

Roastbeef med tilbehør...................................................................................... kr.
Pålægsfad med 2 slags pålæg og tilbehør......................................................... kr.
Hjemmebagt kage med tilbehør........................................................................ kr.
Svinemørbrad med champignon a la creme...................................................... kr.
Frikadeller med kartoffelsalat............................................................................ kr.
Prisen for 3 tillægsretter er kr. 80,00
Ønskes denne buffet billigere, og man selv ønsker at rydde af på en afrydningsvogn, koster denne buffet 135,00
(dette gælder kun for et arrangement i 1½ time).

20,00
25,00
25,00
30,00
30,00

Drikkevarer og avec
Husets vin - hvid/rød (pr. flaske) ................................................................ fra kr.
Dessertvin (pr. flaske) ................................................................................. fra kr.
Mousserende vin (pr. flaske) ....................................................................... fra kr.

189,00
268,00
268,00

Er der ønsker om andre vine, er der mulighed for at rekvirere en vinliste
Kaffe pr. person ................................................................................................. kr.
Hjemmebagte kransekager pr. person ............................................................. kr.
Hjemmebagte småkager pr. person ................................................................. kr.

30,00
25,00
25,00

Baileys 2 cl. ........................................................................................................ kr.
Rom 2 cl. ...................................................................................................... fra kr.

35,00
40,00

Fri bar: øl, vand og husets vin pr. time ............................................................. kr.

125,00

Chips/snacks pr. person .................................................................................... kr.

25,00

Diverse
Kok ud af huset

Ved mad ud af huset er der mod ekstra betaling
mulighed for at få en kok til at anrette maden.
Der betales kun for det antal timer, der bruges hos
gæsten.
Inden for en radius af 15 km. betales der ikke for
kørsel.
Fra 15 – 50 km. koster det kr. 120,00 i kørselspenge
tur-retur.
Over 50 km. aftales det ved menusamtalen.
Prisen pr. time for en kok kr. 350,00

Proppenge:

Når man afholder selskaber hos Haderslev Golfrestaurant, er der mulighed for selv at
medbringe vin. Det er et krav, at vinen SKAL være købt i Danmark.
Pris pr. medbragt flaske, der åbnes, er kr. 150,00

Ekstra timer til selskaber:

Ønskes der ekstra timer, er prisen kr. 65,00 pr. person pr. påbegyndt time.
Dog senest til kl. 02.00

Spiritus:

Ønskes der eksempelvis spiritus til arrangementer, koster det kr. 500,00
pr. flaske spiritus. Dette gælder for de ordinære mærker inden for rom, gin, vodka og
whisky. Ønskes der andre mærker såsom Kahlua, Southern Comfort, Jack Daniels og
Tequila koster det kr. 600,00 pr. flaske.

Leje af duge og servietter:

Der er mulighed for at leje duge, servietter etc. hos Haderslev Golfrestaurant
Pris pr. dug kr. 35,00
Pris pr. stofserviet. kr. 7,00
Pris for papirservietter i kraftig kvalitet - 50 stk. kr. 150,00

Øvrige

Det er tilladt at medbringe ”mormors” småkager til kaffe. Ønsker man at medbringe
en hjemmebagt kage/lagkage er der et tillæg på kr. 20,00 pr. person

Viggo Carstensens Vej 1
6100 Haderslev . Tlf. 74 53 52 01
www.golfrestaurant.dk . info@golfrestaurant.dk

