
                                               

Vester Kær 28 | DK-6950 Ringkøbing | Tlf.: (+45) 9732 1400 | Fax: (+45) 97324760 

www.fjordgaarden.dk | rec@fjordgaarden.dk 

Selskabskort 2016 

Kære gæst! 

Menuforslag til din fest, vi hjælper naturligvis også meget gerne med at vejlede og sammensætte 

lige netop den menu der passer allerbedst til dig og din fest. 

Vores restaurant og festlokaler danner de perfekte rammer til at fejre både festlige begivenheder, 

eller nyde de mere stille middage. 

Vi ser frem til at byde dig og dine gæster velkommen på Hotel Fjordgården!  

Med venlig hilsen os alle på Hotel Fjordgården 
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Økologisk jordbær yoghurt med müsli 

Økologisk skyr med jordbærkompot 

Årstidens friske skåret frugt 

Variation af smoothies 

Salat med rødløg, cherrytomat og hytteost 

Køkkenchefens små tærter 

Lufttørret skinke med melon og salat 

Fennikel pølse med bagte tomater og oliven 

Hjemmerøget laks med dild 

Vesterhavsoste med tilbehør 

Røræg med bacon og purløg 

Små brunchpølser 

Lun leverpostej med svampe og bacon 

2 slags marmelade 

Honning, nutella m.m. 

Amerikanske pandekager med ahornsirup  

Små muffins 

Rundstykker og rugbrød 

Æble- og appelsin juice 

Økologisk mælk 

Kaffe/te 

 

Pris pr. couvert kr. 239,-* 

 

 

 

 

 

  

Brunch menu 2016 

 

*Min. 20 personer 

20 % tillæg ved mindre end 20 personer 
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Buffet 1: 

Forretter: 

Røget laks med salat, bagte tomater og dild 

Carpaccio med salat, vesterhavsost, valnødder og 

karse 

 

Hovedretter: 

Grillet svinemørbrad med champignon a la creme  

Braiseret spidsbryst med skysauce 

Råstegte kartofler 

Flødekartofler 

Hjemmebagt porretærte med bacon 

2 spændende salater  

Champignon a la creme 

 

Desserter: 

Rabarber trifli 

Creme bruleé 

Hjemmelavet is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. couvert kr. 249,-* 

Tillæg: Oksefilet i stedet for svin. Kr. 49,- pr. couvert 

Tillæg: Stort dessertbord. Kr. 49,- pr. couvert 

 

Buffet 2: 

Forretter: 

Unghane med hjertesalat og karse 

Røget laks med salat, bagte tomater og dild 

Serranoskinke med melon 

 

Hovedretter: 

Stegt kalvefilet,  

Kyllingebryst rullet i bacon og urter 

Flødekartofler 

Bagt kartoffelmos med parmesan 

2 spændende salater 

Grønsagstærte 

Pestobagte tomater og rødvinssauce 

 

Desserter: 

Gateau Marcel med is og syltet ananas 

Frugtsalat med råcreme 

Rabarber trifli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. couvert kr. 329,-* 

Tillæg: Stort dessertbord. Kr. 49,- pr. couvert 

 

 
*Min. 20 personer 

20% tillæg ved mindre end 20 personer 

Buffet 2016 
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Forret 

Consumé danoise med hjemmelavede kød- og melboller 

To tarteletter med høns i asparges 

Hjemmerøget laks serveret med spinat og urtedressing 

 

Hovedret 

Kalvesteg stegt som vildt, serveres med waldorfsalat, årstidens grøntsager, hertil hvide kartofler, skysauce, samt 

surt og sødt 

Flæskesteg serveres med hvide- og brunede kartofler, hertil rødkål, halve æbler, skysauce samt surt og sødt 

Rødvinsbraiseret dyrekølle serveres med pommes rissolles, årstidens grønsager hertil en vildt sauce, samt surt og 

sødt 

 

Dessert 

Gammeldags æblekage med makroner og flødeskum 

Hjemmelavet islagkage hertil jordbærsauce og frisk frugt 

Karamelrand med flødeskum og kandiseret frugt  

 

3 retters menu  

Pris pr. couvert kr. 299,-* 

 

Helaftens arrangement  

Pris pr. couvert kr. 599,-* 

 

Prisen inkluderer Hotel Fjordgårdens velkomstdrink, 3 retters menu, kaffe/te med  

1 cognac/likør og 2 stk. chokoladekonfekt/småkager, 1 glas dessertvin, øl/vand og vin a libitum 

under middagen ( max. 5 timer ) 

 

 

 

 

 

  

Klassisk menu 2016 

 

 

*Min. 20 personer 

20% tillæg ved mindre end 20 personer 
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Receptions buffet 2016 

 

Stor buffet: 

Røget laks med urtecreme 

og vagtelæg 

Sashimi med citron og dild 

Råmarineret kalv med 

vesterhavsost, valnødder og 

urtesalat 

Cæsarsalat med sprødt bacon 

og parmesan 

Lufttørret skinke og chorizo 

pølse med oliven og bagte 

tomater 

Lunt: 

Jomfruhummer med årstidens 

grøntsager 

Svinemørbrad med 

champignon a la creme 

Grillet okse med syltet løg, 

kold bearnaisecreme og 

pommes Anna 

Små tærter med porrer, bacon 

og svampe 

Dessert og oste: 

Vesterhavsost med nødder 

Gratineret ost på rugbrød med 

syltede abrikoser 

Fransk chokoladekage med 

syltet ananas  

Hvid chokolade panna cotta 

med solbær coulis. 

Gammeldags æblekage 

Frugtfad 

3 slags hjemmebagt brød 

Pisket økologisk smør 

  

Pris pr. kuvert kr. 319,-* 

 

 

Mellem buffet: 

Røget laks med urtecreme og 

vagtelæg 

Råmarineret kalv med 

vesterhavsost, valnødder og 

urtesalat 

Cæsarsalat med sprødt bacon 

og parmesan 

Lufttørret skinke og chorizo 

pølse med oliven og bagte 

tomater 

Lunt: 

Grillet marineret svinekølle 

Grillet okse med syltet løg og 

kold bearnaisecreme 

Små tærter med porrer, bacon 

og svampe 

Dessert og oste: 

Vesterhavsost med nødder 

Fransk chokoladekage med 

syltet ananas  

Gammeldags æblekage 

Frugtfad 

3 slags hjemmebagt brød 

Pisket økologisk smør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. kuvert kr. 289,-*  

 

 

Lille buffet: 

Røget laks med urtecreme og 

vagtelæg 

Rå marineret kalv med 

vesterhavsost, valnødder og 

urtesalat 

Lufttørret skinke og chorizo 

pølse med oliven og bagte 

tomater 

Lunt: 

Honningglaseret skinke med 

rustikke kartofler 

Grillet okse med syltet løg og 

kold bearnaisecreme 

Små tærter med porrer, bacon 

og svampe 

Dessert og oste: 

Vesterhavsost med nødder 

Frugtfad 

3 slags hjemmebagt brød 

Pisket økologisk smør 

Hvid chokolade panna cotta 

med solbær coulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. kuvert kr. 249,-*  

  
*Min. 20 personer 

20% tillæg ved mindre end 20 personer 
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Forretter: 

Røget laks med urtecreme, rugbrød, æble og dild   kr. 79,- 

Jordskokkesuppe med kastanjer, sprødt bacon og karse   kr. 79,- 

Creme blåmuslingesuppe med urter i brunoise med sprøde croutoner kr. 99,- 

Marineret kalv med Vesterhavsost, trøffelolie og urtesalat  kr. 89,- 

 

Hovedretter: 

Himmerland kalvemørbrad-  

med kartoffel, årstiden grønsager syltet løg og rødvinssauce  kr. 249,- 

Oksefilet med kartoffel, årstidens grønsager og Madagaskar pebersauce  kr. 239,- 

Unghane med kartoffel, løg i variation og kyllingeskysauce  kr. 189,- 

Bagt torsk med kartoffel, smørstegte fennikel og Beurre Blanc  kr. 199,- 

 

Desserter: 

Ostetallerken med 4 slags ost, abrikoser og knækbrød   kr. 109,- 

Fransk chokoladekage med kirsebær og skyr sorbet   kr. 109,- 

Hvide chokolade- og mazarinkage med frisk frugt og æble sorbet kr. 89,- 

Creme bruleé med frugt og is    kr. 79,- 

 

Mulige tilkøb. 

Dessertvin 

Kaffe & chokolade 

Avec 

Natmad 

Øl, vin og vand ad libitum 

4 slags spiritus ad libitum  

  

Selskabs menuer a la carte 2016 
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Menu 1 

 

Forret: 

Røget laks med urtecreme, rugbrød, æble og dild 

 

Mellemret 

Jordskokkesuppe med kastanjer, sprød bacon og 

karse 

 

Hovedret: 

Himmeland Kalvemørbrad med kartoffel årstidens 

grønsager, syltet løg og rødvinssauce 

 

Dessert: 

Fransk chokoladekage med kirsebær og skyr 

sorbet 

 

 

Vælg:  

3 retter (minus mellemret):  

Hovedretten serveres 2 gange  

4 retter: Hovedret serveres 1 gang  

Pris. pr. couvert kr. 429,-* 

 

 

 

 

Helaftens arrangement  

Pris pr. couvert kr. 849,-*  

Velkomstdrink (cava), Menu, Øl/vand & vin ad 

libitum. (max. 7½ time),  

Kaffe/te, 1 cognac/likør, 2 stk. 

chokoladekonfekt og natmad 

 

 

Menu 2 

 

Forret: 

Creme blåmuslingesuppe med urter i brunoise 

med sprøde croutoner 

Mellemret: 

Marineret kalv med Vesterhavsost, trøffelolie og 

urtesalat 

 

Hovedret: 

Unghane med kartoffel, løg i variation og 

kyllingeskysauce 

 

Dessert: 

Hvide chokolade- og mazarinkage med frisk 

frugt og æble sorbet  

 

 

Vælg:  

3 retter (minus mellemret)  

Hovedretten serveres 2 gange  

4 retter: Hovedretten serveres 1 gang.  

Pris. pr. couvert kr. 349,-* 

 

 

 

 

Helaftens arrangement  

Pris pr. couvert kr. 789,-*  

Velkomstdrink (cava), Menu, Øl/vand & vin ad 

libitum. (max. 7½ time) 

Kaffe/te 1 cognac/likør, 2 stk. 

chokoladekonfekt og natmad,  

 

 

  
*Min. 20 personer 

20 % tillæg ved mindre end 20 personer 

 

Tilvalg oksemørbrad kr. 20,- 

 

Selskabs menuer 2016 
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Eftermiddag 

Bryllupskage  

Kaffe /te 

 

Velkomstdrink 

  Champagne 

Forret 

  Grillede kammuslinger med små rejer og gratineret champagne velouté 

 

Mellemret 

Hjemmerøget laks med soyasyltede perleløg, hertil mandler og en peberrodsskum 

 

Hovedret 

Himmerland oksemørbrad med kartoffel, porretærte, syltet svampe og en sauce bordelaise 

(Granité) 

 

Dessert 

Chokolade tærte med hasselnødder, karamel, sprødt og sorbet 

 

Kaffe/te med sødt 

Cognac og likør 

 

Natmad 

Pølse/ostebord med rustikt brød og rugbrød 

 

 

Øl/vand og vin a libitum (specielle vine fra egen import) under hele arrangementet (max. 7½ time)  

Pris. pr. couvert. 949,-* 

 

Pris pr. couvert inkl. 4 slags spiritus kr. 1.149,-* 

  

Bryllupspakke 2016 

 

*Min. 20 personer 

20% tillæg ved mindre end 20 personer 
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Spansk buffet 2016 

- til inspiration 

Forretter 

Tapas med Jamon serrano skinke, Lomo skinke, spansk ost, oliven og grillede grønsager 

Sopa de carabineros ( fiskesuppe med store rejer ) 

Tortilla Espagnola (kartoffelkage) med kartofler og årstidens grøntsager 

Brød og smør 

 

Hovedretter 

Helstegt marineret lille pattergris 

Fabada asturiana (Tomatstuvning med hvide bønner, chorizo, røget gris og grøntsager) 

Årstidens grønsager 

Stegte kartofler 

Skysauce 

 

Desserter 

Chokolade og hasselnøddekage med frisk frugt, hjemmelavet is og sprødt 

Spansk citrontærte 

Brød, ost og honning (Gratineret) 

 

Pris 349,- pr. person* 

  

  

*Min. 20 personer 

20% tillæg ved mindre end 20 personer 
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Italiensk buffet 2016 

- til inspiration 

Forretter 

Antipasti all Italiana, 3 slags charcuteri, grillede årstidens grøntsager og oliven 

Hjemmelavet ravioli, fyldt med ricotta ost og spinat, hertil serveres smør, salvie og parmesanost  

Salat med tigerrejer og blæksprutte, tomat, kartofler, stegte svampe og ruccola 

Brød og smør 

 

Hovedretter 

Braiseret oksekød som serveres med polenta og stegesky  

Pattegris, porchetta med stegte kartofler 

Polpette i tomatsauce 

 

Desserter 

Hvid chokolade panna cotta 

Tiramisu 

Italiensk sorbet 

Forskellige italienske oste med tilbehør 

  

Pris 399,- pr. person* 

  

*Min. 20 personer 

20% tillæg ved mindre end 20 personer 
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Natmad 2016 

 

Kartoffel / porre suppe med sprød bacon og brød 

Kr. 69,- 

 

Hotdogs med tilbehør 

kr. 69,- 

 

Lune boller med rullepølse, hamburgryg, leverpostej med tilbehør 

kr. 69,- 

 

Oste/pølsebord med tilbehør med hjemmelavet rugbrød og forskellige rustikke brød. 

kr. 89,- 

 

Skipperlabskovs med rødbeder  

kr. 89,- 

  

*Min. 20 personer 

20% tillæg ved mindre end 20 personer 
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Det med småt! 

Vore fastpris arrangementer løber som hovedregel indtil natmaden serveres. Fri bar er 

gældende indtil natmaden er indtaget, hvorefter der betales pr. påbegyndt time pr. tjener, 

og drikkevarer afregnes efter forbrug. Børn op til 12 år betaler ½ pris. Det er altid muligt at 

opgradere vore selskabsvine til andre vine mod et tillæg. Alle priser er inkl. moms, 

betjening og lokaleleje.  

Antal og afbud: 

Selskabsarrangementer og buffeter er gældende ved minimum 20 prs. Ved antal mindre 

end 20 prs. tillægges prisen 20 %. Endeligt antal meddeles Hotel Fjordgården senest 7 

dage før arrangementets afholdelse. Afbud fra enkeltpersoner indtil 24 timer før 

arrangementet pga. sygdom kan ske uden beregning. Derefter betales fuld pris for afbud. 

Se desuden vore afbestillingsregler. 

Tillægs ydelser: 

Vi tilbyder at skrive menukort til hver kuvert – med både menu- og vinbeskrivelser for kr. 

3,- pr. stk. Ønskes overnatning for Deres gæster i forbindelse med festen, tilbydes dette for 

kr. 600,- pr. enkeltværelse og kr. 700,- pr. dobbeltværelse. Altid inklusiv stor morgenbuffet 

samt mulighed for check-in på værelset allerede fra kl. 14.30, så eftermiddagen kan nydes i 

ro og mag på hotellet. Gratis værelse til brudepar ved bryllupper med mere end 30 gæster. 

Vi er altid behjælpelige med at indhente tilbud på musik og underholdning. 

Betaling: 

Afregning kan ske på Hotel Fjordgården kontant eller med kreditkort. Betaling med 

udenlandske kreditkort pålægges kreditkortgebyr. Fakturering af regninger sker kun til 

danske adresser. 

Kredit ved fakturering - 8 dage. 
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