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Anledning til den store fest kan være forskellig. Det kan være dåb, konfirmation, bryllup, fødselsdag 
eller noget helt andet.

Skal festen være romantisk, anderledes eller uhøjtidelig – der er masser af gode grunde til at samle 
venner, bekendte, familie eller kollegaer i festligt lag. 

Nedenfor har vi lavet en huskeliste, som kan bruges til at få et overblik over din næste fest.

Huskeliste

• Invitation og gæsteliste

• Ønskeliste

• Ankomsttidspunkt

• Fotografering

• Velkomstdrink

• Snacks, chips eller andet til velkomstdrinken

• Gavebord og registrering af gaver

• Gæstebog

• Bordplan og opdækning

• Ønsker til duge og servietter

• Ønsker til blomsterdekorationer

• Velkomsttale

• Menu

• Børnemenu

• Menu- og bordkort

• Vine

• Alkoholfrie drikke 

• Diabetikere/vegetarer/allergikere

• Toastmaster

• Taler og sange

• Underholdning

• Musik og dans

• AV-udstyr

• Kaffe/te, avec og lidt til den søde tand

• Barbord

• Natmad og drikkevarer

• Overnatning til gæster

• Takkekort

Vi glæder os til 
at se jer...

Vi glæder os til, at se jer og til at danne rammerne om jeres fest.

Med forbehold for prisjusteringer på råvarer, råvarers tilgængelighed og trykfejl.



Gl. Skovridergaard
festen 

8 timer

Velkomst 
Et glas bobler

 

3-retters menu 
Vælg frit mellem vores sæsonmenu

 

Vin ad libitum 
Med udvalgte vine 

Se næste side

 

Kaffe & te 
Med sødt

 

Fri bar 
Hvid- og rødvin, øl og sodavand

 

Natmad 
Hotdogs ad libitum ”med det hele”

 

1.275 kr. pr. person 
Gl. Skovridergaard sørger for festopdækning i eget lokale op til 8 timer,  

 med husets blomsterbuketter inkluderet i kuvertprisen.  
Vi opfylder gerne specielle ønsker til blomster, lys, duge og servietter mod et pristillæg.

 

Bryllupsreception 
2,5 time 

Kaffe & te 
2 forskellige wraps 

Skåret frugt 
Husets hvidvin, øl og sodavand

225 kr. pr. person

 

Bryllupskage
fra 105 kr. pr. person



Udvalgte vine 
og bar

Udvalgte hvidvine
Sauvignon Blanc, Eric Louis, Loire, Frankrig

Estate Chardonnay, Vina Errazuriz, Casablanca, Valley, Chile

Riesling Paradiesgarten, VDF Erste Lage, Bassermann Jordan, Pfalz, Tyskland

Udvalgte rødvine
Pinot Noir, Eric Louis, Loire, Frankrig

Côtes-du-Rhône Village, Domaine du Seminaire, Valréas, Frankrig

Don Mannarone Rosso IGT, Mondo del Vino, Sicilien, Italien

Udvalgte dessertvine
Brachetto, Fiocco di Vite, Piemonte, Italien

Sauvignon Blanc Late Harvest, Vina Errazuriz, Casablanca Valley, Chile*

Sauternes, Chateau Lafon, Bordeaux, Frankrig*

* tillæg 20 kr. pr. person. 

Vin ad libitum
Husets hvid- og rødvin under middagen. 

1 glas dessertvin 
360 kr. pr. person

Tillæg til fri bar
5 almindelige spiritus 95 kr. pr. time pr. person

5 almindelige spiritus og 3 udvalgte cocktails 135 kr. pr. time pr. person



Forretter
Jomfruhummer fra Læsø, urtemayo og crudité af fennikel* 

*tillæg 45 kr. pr. pers.

Frisk stenbiderrogn, syltet agurk og pisket creme fraiche 38%* 
*tillæg 30 kr. pr. pers.

Hvide asparges, skinke fra Pølsemageriet og sprød crumble

Hovedretter
Duet af kylling fra Hopballe Mølle, forårsgrønt og rysteribs

Langtidsstegt dansk kalvefilet, grønne asparges og kraftig glace

Desserter
Variation af rabarber; sorbet, kage og kompot

Citrontærte, vaniljeis og marengs

3 retter 525 kr. pr. person

Ønsker I fisk til hovedret, laver vi gerne et forslag til dette.

Gl. Skovridergaard sørger for festopdækning i eget lokale op til 8 timer,  
 med husets blomsterbuketter inkluderet i kuvertprisen.  

Vi opfylder gerne specielle ønsker til blomster, lys, duge og servietter mod et pristillæg.

Forårsmenu 
marts, april og maj

min. 15 voksne



Sommermenu 
juni, juli og august

min. 15 voksne

Forretter
Koldrøget laks fra Fiskerøgeriet Katrinedal, radiser og grøn mayonnaise

Skinke fra Pølsemageriet, masser af urter og syltet blomkål

Hovedretter
Filét og kæbe af Bertels Gris, stegt sommerløg og æbleglace

Dansk kalvemørbrad, sommergrønt og kalveglace 
*tillæg 45 kr. pr. person

Desserter
Gulerodskage, mascarponecremé og stikkelsbærsorbét

Danske jordbær med vanilje og fløde  
Danske jordbær indtil den 1. august

3 retter 525 kr. pr. person

Ønsker I fisk til hovedret, laver vi gerne et forslag til dette.

Gl. Skovridergaard sørger for festopdækning i eget lokale op til 8 timer,  
 med husets blomsterbuketter inkluderet i kuvertprisen.  

Vi opfylder gerne specielle ønsker til blomster, lys, duge og servietter mod et pristillæg.



Efterårsmenu 
september, oktober og november

min. 15 voksne

Forretter
Carpaccio af okse, Them Rød Krystal og kaperscreme

Pighvar, Hollandaise og dild/fennikelcrudité* 
*tillæg 45 kr. pr. pers.

Hovedretter
Langtidsstegt oksefilet, pommes Anna og svampe

Duet af krondyr med filet og rillette, glaserede beder og portvinssauce* 
*tillæg 60 kr. pr. pers.

Desserter
Crème Brûlée, blommer og mandelkrokant

Danske æbler på 3 måder 

3 retter 525 kr. pr. person

Ønsker I fisk til hovedret, laver vi gerne et forslag til dette.

Gl. Skovridergaard sørger for festopdækning i eget lokale op til 8 timer,  
 med husets blomsterbuketter inkluderet i kuvertprisen.  

Vi opfylder gerne specielle ønsker til blomster, lys, duge og servietter mod et pristillæg.



Vintermenu 
december, januar og februar

min. 15 voksne

Forretter
Rødtunge, sennepscreme og rødbedecrudité

Stegte jomfruhummerhaler, cremet stuvning, sprød toast og masser af urter* 
*tillæg 30 kr. pr. pers.

Røget okseindelår fra Mors, citronmayonnaise og sprødt

Hovedretter
Duet af and, svampe, grønkål og orange sauce

Oksemørbrad, saltbagt selleri og kraftig glace* 
*tillæg 45 kr. pr. pers.

Desserter
Brownie, hvid chokolademousse og appelsinsorbet

Karamelliseret æblekompot, vaniljefløde og æblesorbet

3 retter 525 kr. pr. person 

Ønsker I fisk til hovedret, laver vi gerne et forslag til dette.

Gl. Skovridergaard sørger for festopdækning i eget lokale op til 8 timer,  
 med husets blomsterbuketter inkluderet i kuvertprisen.  

Vi opfylder gerne specielle ønsker til blomster, lys, duge og servietter mod et pristillæg.



Buffeter 
min. 15 voksne

Den lille buffet
Koldrøget laks fra Fiskerøgeriet Katrinedal med æble-løgkompot

Plukket fisk med urtecreme og dild

Røget okseindelår fra Mors med citronmayonnaise

 
Braiseret svinenakke med braisér sauce

Rosastegt dansk kalv med urter 

Persille kartofler

Sprød grøn salat med brødcroutoner og bacon

Årstidens salat 

Hjemmebagt brød og smør

 
Brownie med høvlet chokolade

Frugtfad

425 kr. pr. person

Den klassiske frokost
Prøv også Gl. Skovridergaards klassiske danske frokost

3 stykker smørrebrød pr. person

Gl. Skovridergaards ostelagkage

 Kaffe og te

335 kr. pr. person



Buffeter 
min. 15 voksne

Den store buffet
Koldtvandsrejer, årstidens urter og citron

Laksemousse, rødløg og dild

Skinke fra Pølsemageriet, grøn mayonnaise og rugbrød

 
Langtidsstegt oksefilet med kraftig timian glace

Kylling fra Hopballe Mølle med citron og kål

Årstidens kartoffel

Sauteret grønt

Hjertesalat med Cæsar dressing, parmesan og brødcroutoner 

Årstidens salat

Hjemmebagt brød og smør

 
Udvalg af danske oste med kompot og kiks

Chokolademousse med sprød crumble

Chokoladekage med bær og knas

495 kr. pr. person



Brunch 
min. 15 voksne*

Brunch er en fin og uformel måde at samle sine gæster på. I nyder dagens første måltid sammen; 
sundt, solidt og måske lidt sødt. Efter festen er der masser af muligheder for en tur ud i det fri; 
aktiviteter i parken, en travetur i skoven eller en sejltur på søerne.
 
Brunch serveres som buffet i tidsrummet fra kl. 09.00-14.00 i eget lokale (dog max 3 timer)

 
Start eventuelt din brunch med et glas bobler... 

Pris pr. person 65 kr. 

Menu
Græsk yoghurt med nødder og honning

Røræg

Små krydderpølser fra Mors

Sprød stegt bacon

Røget laks fra Fiskerøgeriet Katrinedal

Diverse pølser

Lun leverpostej med svampe og bacon

Årstidens salat

Udvalg af oste med kompot

Hjemmelavede pandekager med sirup

Morgenkager

Frugtfad

Hjemmelavet smoothie med bær

Udvalg af hjemmelavede marmelader

Udvalg af hjemmebagt brød

Friskpresset juice, kaffe og te 

Pris, voksne 375 kr. 
Pris, barn fra 3 år til og med 11 år 195 kr.  

Pris, barn til og med 2 år 95 kr. 

Efter en gåtur i de smukke omgivelser kan vi foreslå,  
at I afslutter dagen med fingersandwich eller wraps med lækkert fyld. 



Opdækning
Gl. Skovridergaard sørger for festopdækning med husets blomsterbuketter inkluderet i kuvertprisen.  
Mod et pristillæg opfylder vi gerne specielle ønsker til blomster, lys, duge og servietter. 

Bobler og snacks ........................................... 115 kr.

Snacks til velkomst ......................................  45 kr.

Friskskåret frugt ...........................................  45 kr.

Grøntsagsstænger med dip ......................  55 kr.

Kaffe og te ....................................................... 40 kr.

Hjemmebagte småkager ............................  45 kr.

Kransekage 2 stk. .........................................  45 kr.

Kathrine Andersen chokolade 3 stk. .....  60 kr.

Fingersandwich 1/4 (3 stk.) ......................  85 kr.

Wraps med forskelligt fyld ........................  105 kr.

Gl. Skovridergaards ostelagkage  
til 12 personer ...............................................  325 kr.

Bryllupskage pr. person fra ....................... 105 kr.

Lige det ekstra 
Også til børnene

Bordkort blankt .............................................. 10 kr. 

Bordkort skrevet ...........................................  25 kr. 

Menukort ..........................................................  25 kr. 

Kombineret bord- og menukort ...............  35 kr.

Lige det ekstra

Aspargessuppe ..............................................  95 kr.

Tarteletter .......................................................  105 kr.

Hotdogs ad libitum 
”med det hele” ................................................ 105 kr.

3 slags frikadeller med tilbehør ..............  135 kr.

Pølse- og patébræt ......................................  145 kr.

Hjemmelavet nuggets  
med pommes frites ......................................  95 kr.

Pasta Bolognese med grøn salat............  95 kr.

Hjemmelavet burger  
med pommes frites ......................................  95 kr.

Isdessert ...........................................................  75 kr.

Spiser børnene samme menu som de voksne, 
betales 50 %  af menuprisen  
(Gælder ikke brunch)  

Natmad Børnemenuer

Servering
Efter kl. 02.00 er der en serveringsafgift pr. time på 2.500 kr. 

Serveringstillæg
For medbragte småkager, chokolader mm. 15 kr. pr. person

Medbragte bryllups- og dåbskager 30 kr. pr. person.


