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Konfirmation 
2023
min. 15 voksne

Tapastallerken

Koldrøget laks fra Fiskerøgeriet Katrinedal, urter og syltede løg 
Aspargessalat med agurk og sprødt 

Lokal skinke, urtemayonnaise og friske ærteskud 
Rejesalat med fennikel og kørvel 

- tillæg 25 kr.

eller

Vol-au-vent

Plukket hønsekød, grønne asparges og tomat

eller

Gl. Skovridergaards rejecocktail

Rejer, dampede asparges, langtidsbagt tomat, tomatmayonnaise og sprødt rugbrød

Hovedret fra buffet
Kalvefilet med ærter francaise 

Mørbrad af gris fra Bertels Gris med asparges og små gulerødder 
Kalveflødesauce og nye kartofler med persille 

Cæsar salat samt tomatsalat med vandmelon og feta

Byt kalvefilet ud med oksemørbrad - tillæg 45 kr. 
Byt mørbrad af gris ud med laks og hvidvinssauce - tillæg 45 kr. 

eller

Oksemørbrad serveret på tallerken

Ærter francaise, asparges, små gulerødder, nye kartofler og trøffelsauce

Forret serveret på tallerken

Pris for voksne. ...............................................................................................................................................................  520 kr.
Pris for børn fra 3 år til og med 11 år...............................................................................................................  260 kr.
Priserne er inkl. eget lokale, festopdækning og blomster i vaser.

Dessert
Pandekage 

Pandekager, hjemmelavet vaniljeis og jordbærkompot

Desserttallerken 
Hjemmelavet vaniljeis med knas, Panna Cotta med rabarberkompot og brownie med bær 

- tillæg kr. 30,00
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Drikkevarer 
til konfirmation

50 Riesling Trocken, QBA 
Schloss Johannisberg 

375 kr.

Grüner Veltliner,  
Urban, økologisk 

Dominique Stagård 
395 kr.

Bramito Del Cervo Bianco, 
IGT, Chardonnay 

Castello delle Sala 
545 kr. 

Grande Courtade Blanc, IGP, 
Sauvignon Blanc, økologisk 

Famille Fabre 
365 kr.

Château Morillon 
Saint-Émilion Grand Cru 

550 kr.

Grande Courtade Pinot Noir, 
IGP, økologisk 
Famille Fabre 

375 kr.

Chianti Rufina, Canaiolo, 
Sangiovese, økologisk 

Franscole  
445 kr.

Dos Mundos Organic, DO, 
Tempranillo, økologisk 

Vinedos Milénico 
575 kr.

Brachetto D’Acqui, D.O.C.G. 
Fiocco di Vite 

375 kr. 

Château Martillac, AOP, 
Sauvignon Blanc/Sémillon 

Château Martillac 
395 kr. 

Six Grapes, Reserve Ruby 
Grahams 

545 kr. 

Vinforslag
Hvidvin Rødvin Dessertvin

Velkomst
Prosecco, Villa di Mare, økologisk prosecco,  

Mondo del Vino, Veneto, Italien 
80 kr. 

Alkoholfri;  
Mousserende cider lavet på hyldeblomst  

eller granatæble 
48 kr.

Drikkevarer
Classic, pilsner og alkoholfri 

42 kr. 

Saft 
42 kr. 

Sodavand 
39 kr. 

Økologisk kaffe og te 
pr. person 45 kr. 

Ad libitum 1

Et glas Prosecco 
Husets vine under middagen 

Et glas asti 
Øl, sodavand og saft 

395 kr. 

Prisen  er gældende for 5 timer.

Ad libitum 2 

Et glas Prosecco 
Udvalgte vine under middagen 

1 glas dessertvin 
Øl, sodavand og saft 

445 kr. 

Prisen er gældende for 5 timer.



side 4

Opdækning
Gl. Skovridergaard sørger for festopdækning med blomster i vaser inkluderet i kuvertprisen. 

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

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

3 slags hjemmebagte småkager .........   45 kr.

2 slags sødt med kaffe og te ...................   85 kr.

Fyldte chokolader 3 stk. ..............................   60 kr.

Gl. Skovridergaards ostelagkage  
til 12 personer .....................................................   355 kr.

Lige det ekstra 
Også til børnene

Lige det ekstra

Pizza med 3 slags fyld: 
Skinke, pepperoni og kebab 
og grøn salat ........................................................   105 kr.

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

Wraps 2 slags: 
Krydret okse og spicy hummus............  105 kr. 
Kan også bestilles som to-go.

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

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

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

 
 

Natmad Børneretter

Servering
Efter 7 timer fest pålægges en serveringsafgift pr. time på 2.500 kr. 

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

Medbragte kager 30 kr. pr. person.

Overnatning til specialpris
Enkeltværelse inkl. morgenmad pr. nat ....................................................................................  745 kr. 
Dobbeltværelse inkl. morgenmad pr. nat ...............................................................................  1.015 kr.

Lokalet er til rådighed i 7 timer. 
Der dækkes op med ”Oyster” duge, servietter, lys og blomster i vase.

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

Mod et pristillæg opfylder vi gerne specielle ønsker til blomster, lys, duge og servietter. 


