Konfirmation
Menuforslag
til en fantastisk konfirmationsfest
på Kaløvig Badehotel

En dag de aldrig glemmer ...
Konfirmationsdagen er en stor dag - og en dag, vi gerne vil være med til at
fejre for din søn eller datter. Sammen kan vi gøre det til en dag, de aldrig
glemmer.
Forestil jer, at træde ud af kirken en skøn forårsdag og fortsætte den
dejlige dag på Kaløvig Badehotel med familie og venner. Her står vi klar
med en boblende velkomstdrink og smukke opdækkede borde klar til fest.
Med fantastisk udsigt til vandet og Mols Bjerge kan I nyde kokkens
lækkerier og resten af dagen.
I vores køkken arbejder hele teamet sammen med ét fælles mål - at kreere
spændende og smagfulde menuer af råvarer i høj kvalitet.
Det er i vores optik et vigtigt element i festen, og det får hele dagen til at gå
op i en højere enhed.
Vi har sammensat forskellige menuforslag her, både som buffet og serveret
anretninger. Alle menuer skal ses som forslag, der alle kan ændres på, så
de passer lige præcis til det, I godt kunne tænke jer.
Har I spørgsmål eller vil I gerne aftale et møde, så ring på
39 39 02 60 eller skriv til info@kalovigbadehotel.dk.
Vi glæder os til at danne rammen for en god konfirmationsfest!

Konfirmationspakke 1
5 timer med:
Velkomstdrink
3 retters menu eller buffet - alt efter aftale
Ad libitum drikkevarer i 5 timer
Kaffe og the
Opdækning med duge, servietter, blomster og lys
Pris pr. person kr. 685,-

Konfirmationspakke 2
7 timer med:
Velkomstdrink
3 retters menu eller buffet - alt efter aftale
Ad libitum drikkevarer i 7 timer
Kaffe og the
Chokoladebrud
Natmad
Opdækning med duge, servietter, blomster og lys
Pris pr. person kr. 855,-

Ekstra information:
Vi dækker op med hvide duge, servietter og lys
Friske blomsterdekorationer efter sæson
Bordkort og bordplan afleveres 1 uge før festen
Der er halv pris på børn under 10 år

Buffet 2021
1. servering
Røget laks med karsemayo, dildmarineret agurk og malt
Stenbiderrogn med sprød boghvede, pisket creme fraiche og lime
Røget kylling med fermenteret peber og crudité af gulerod og fennikel
Hjemmebagt brød og smør

2. servering
Langtidsstegt oksecuvette
Honningsmarineret skinke
Stegte kartofler
Saltbagt og grillet selleri
Stegt blomkål med hasselnødder og citron
Couscoussalat med romesco, mynte og asparges
Hjertesalat med kerner, dild og soltørret tomat
Cremet portvinssauce

Dessert - serveret på tallerken
Vælg mellem én af nedenstående:
Klassisk æblekage
Rabarbertærte
Med mørdej, rabarberkompot, vaniljeis og marengs
Mørk chokolademousse
Med vaniljecreme, æblepuré, syltet æble og is på grønne æbler
Gateau Marcel
Med hindbærsorbet, gelé på hindbær og friske hindbær

3-retters menu 2021
Vælg mellem én af nedenstående:
Forretter
Røget laks
Med karsemayo, dildmarineret agurk og malt
Badehotellets Sommertartelet
Med confiteret kylling, friske asparges, gulerødder, rødløg og sauce Velouté
Ballotine af yuzomarineret torsk
Med chili og muslingefløde

Hovedretter
Oksefilet
Med grillet hjertesalat, selleripuré, pommes Anna,
syltet sennep og trøffelsauce
Kalv i to variationer - filet og kroket på bryst
Med jordskokkecreme, kejserhatte, syltede bøgehatte og sauce Bordelaise
Farseret kylling
Med grillet forårsløg, karamelliseret løgpuré med madeira,
syltet perleløg og cremet hønsesky med syltet bacon

Desserter
Klassisk æblekage
Gateau Marcel
Med hindbærsorbet, gelé på hindbær og friske hindbær
Rabarbertærte
Med mørdej, rabarberkompot, vaniljeis og marengs
Mørk chokolademousse
Med vaniljecreme, æblepuré, syltet æble og is på grønne æbler

Vegetar-menu 2021
Forret

Braiseret blomkål

Med kapers, hasselnødder, sennep og blanquette med rygeost
Hovedret
Risotto

Med stegte svampe, syltede svampe og chips
Dessert

Hengemte og friske bær

Med vaniljesauce og sorbet på grønne æbler

Badehotellets natmad
Vælg mellem én af nedenstående:

Lav-selv-hotdogs
Aspargessuppe
Porretærte med bacon, løg og sprød mixsalat
Klassisk pølse- ostebord

