
Konfirmation på Fjordgaarden 2023

Menu

Forretter

Gammeldags tarteletter med høns i asparges

Carpaccio af okseinderlår med syltede tomater, salat, 
parmesan og kerner

Tunmousse med salater, rejer, dild, rugbrød og røddressing

Hovedretter

Rosastegt okse med urtebagt blomkål vendt i brunet smør, puré,
urter og rødvinssauce

Ballotine af kylling med små gulerødder, puré
og cremet kyllingesky

Svinemørbrad pakket ind i souffléfars og fjordskinke, 
med smørdampet broccolini, pure og sauce med estragon

Til alle hovedretter serveres der små ovnstegte
 kartofler med urter
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Desserter

Isbombe parfait/sorbet, vaniljebagte bær, marengs toppe
 og bærcoulis 

Brownie med vaniljebagte bær, marengs og bærsorbet

Pandekager med vaniljeis, bærcoulis og friske bær 

Vælg 3 retter for kr. 604,- 

Lokale leje og blomster er inkluderet

Forslag til børnemenu 

Snack tallerken med grøntsagsstave, hvidløgsbrød og dip 

Økologisk kylling med små ovnstegte kartofler og remoulade 

Isbombe med frisk frugt 

Børn under 12 år: 224,- 

Bemærk, at der tillægges et energitillæg på dkk 18,- per person 
per dag for deltagelse i selskabet fra 3. oktober 2022.
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Buffet forslag

Forret
(Serveres)

Vælg en forret fra menuforslagene på første side

Buffet

BBQ-køller med hjemmelavet coleslaw

Rosastegt oksefilet med rødvinssauce

Helstegt kylling med smørdampede grøntsager og
 cremet hønsesky

Flødekartofler og små smørstegte kartofler med urter

Årstidens grønne salat med vinnegret og hvidløgsdressing
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Dessert
(Serveres)

Vælg en dessert fra menuforslagene på første side 

eller

Dessertbuffet 

Semibagt chokoladekage med syltet rabarber, bær og marengs.
Vanilje isbombe med sprøde flager

Vælg forret, hovedrets-buffet og dessert for kr. 604,- 

Forslag til børnemenu 

Snack tallerken med grøntsagsstave, hvidløgsbrød og dip 

Økologisk kylling med små ovnstegte kartofler og remoulade 

Isbombe med frisk frugt 

Børn under 12 år: 224,- 

Lokale leje og blomster er inkluderet

Bemærk, at der tillægges et energitillæg på dkk 18,- per person 
per dag for deltagelse i selskabet fra 3. oktober 2022.


