
Velkommen 
Tak for jeres henvendelse til Hotel Dalgas i forbindelse med jeres kommende arrangement. 

I dette materiale er der udarbejdet forslag, der vil gøre det lettere for jer at tilrettelægge netop det  

arrangement I ønsker. 

Hos os får I fest til en fast pris. I kan vælge hvilken forret—hovedret—dessert og natmad I måtte ønske. 

Har I specielle ønsker opfyldes dette naturligvis også. 

Det betyder også, at når I vælger Hotel Dalgas, lægges jeres arrangement i professionelle hænder og I på den 

måde kan være  ” gæst til jeres egen fest”. 

Kontakt os og få et forslag til netop det arrangement I kunne tænke jer. Samtidig vil vi vise jer vores  

faciliteter, så I får lejlighed til at se vores lokaler. 

Det vil glæde os meget, at kunne byde jer og jeres gæster velkommen på Hotel Dalgas. 

På gensyn og venlig hilsen 

Marianne & Arne Andersen 

HOTEL DALGAS A/S ¤ STOREGADE 2 ¤ 7330 BRANDE ¤ TLF. 97 18 13 00 ¤ FAX 97 18 03 70 

www.hoteldalgas.dk ¤ dalgas@hoteldalgas.dk  

Hotel Dalgas Selskabsfolder 

http://hoteldalgas.dk/


Selskabsmenu  
Supper: 

Hummerbisque m. cognacmarinerede hummerstykker & urteskum.     Kr.  115,- 

Hønse- og okseconsommé med suppeurter, kød- og melboller       Kr.  98,- 

Cremet ærtesuppe med ingefær og krabbehaler       Kr. 98,- 

Vildtconsommé af dyrekød og vagtelæg        Kr. 115,- 

Karrysuppe med kylling, peberfrugt og ris        Kr.  78,- 

Aspargessuppe med kødboller          Kr. 78,- 

 

 

Forret: 

Havtaske på friske ærter og bønner vendt i bacon og citron,  

toppet med ærteskud og ramsløgscreme.      Kr. 108,- 

Rejer vendt i ramsløgsmayo, serveret i glas på salat, pyntet med asparges, tomat og rogn  Kr.  78,- 

Bagt torskeloins på grøntsagsjulienne, pyntet med tangsalat, syltet tomat og safranmayo  Kr.  88,- 

Røget dyrekølle og dyrepostej med feldsalat, syltede svampe og grønt, 

hertil tyttebærpeberrod.      Kr. 88,- 

Kyllingesalat med springløg, æbler og champignon i mild karrydressing på salatbund,  

pyntet med rugbrødschips.      Kr. 98,- 

Mixed salat med stykker af hvid fisk vendt i dild og toppet med krydderurtecreme   Kr. 88,- 

Rilette af fersk og røget laks på spidskål med citron og dild, pyntet med rejer og asparges.  Kr.  88,- 

Røget andebryst og dyrepostej på feldsalat med tyttebær-flødepeberrod,  

syltede svampe og rødløg.          Kr. 108,- 

 

 

Der serveres brød og smør til alle supper og forretter.  

 

 
         



Selskabsmenu  
Hovedret: 

Skinkesteg barbecue med friturestegte kartofler,  

3 slags dip—pesto-salsa-hvidløg, hertil hvidkålssalat og grøn salat     Kr.  158,-  

Oksesteg med brune og hvide kartofler, glaserede gulerødder, grønne bønner og perleløg  Kr.  168,- 

Stegt kylling med grøntsager, smørdampede kartofler og skysauce,  

hertil rabarberkompot og agurkesalat         Kr.  158,- 

Oksefilet med sauce bordelaise, grillet tomat, årstidens grønt, hertil stampede kartofler med urter,  

hvidløg og hjertesalat med parmesan         Kr.  178,- 

Farseret unghane med glaserede rødder, stegte svampe,  

estragonsauce og kartoffelsoufflé med bacon        Kr.  168,- 

Sprængt kalvespidsbryst med smørdampede grøntsager,  

fløde-peberrodssauce, hvide kartofler og syltet rødbede.      Kr.  168,- 

Stegt lammeryg gratineret med krydderurter gorgonzola og brødkrumme, hertil spækbønner 

og ratatouille, lammesky provencale og friturestegte kartofler.      Kr.  208,- 

Rosastegt krondyrkølle eller dyreryg marineret i enebær og rødvin, serveret på saute af årstidens grønt,  

hertil solbærpære med kastanjepure, feldsalat vendt i dressing og pyntet med rysteribs,  

pommes Anna og sauce af stegeskyen.         Kr.  dagspris 

Helstegt oksemørbrad med pebercremesauce, pommes rissoles, saute af årstidens grønt,  

græskarpure og ristede  markchampignons.        Kr.  208,- 

 

 

Oste:  

Lille ostetallerken (3 slags) m/ oliven       Kr.  78,-  

Stor ostetallerken (5 slags) m/ garniture       Kr.  98 ,-  

Ostebord (stort udvalg med tilbehør) min. 20 kuverter       kr.  108 ,- 

 

Alle oste serveres med friskbagt brød og smør  

 

 



Selskabsmenu  
Dessert:  

Variation af is med frugt og bær         Kr. 78,- 

Citronfromage med lakrids          Kr.  72,- 

Skovbær parfait på mazarinbund, chokolade og friske bær      Kr. 88,- 

Dalgastallerken (is-kage-sorbet-bær-chokolade og sukker)      Kr. 98,- 

Nøddekurv m. 3 slags is, frisk frugt og bærcoulis.       Kr. 88,- 

Islagkage på fragelitébund, hertil frisk frugt og chokoladesauce     Kr.  88,- 

Creme brûlée, sorbet, bær og sprød vaffel        Kr. 88,- 

Marengsbund med hvid chokolademousse, friske bær, bær coulis og sukkerslør.   Kr. 98,- 

Chokolade/nøddetærte med marcipan, hindbær coulis og yoghurt-vanilje    Kr. 88,- 

Pandekage med is           Kr.  88,- 

Natmad: 

Pølsebord m. tilbehør, løg, sky, krydderfedt og brød       Kr. 88,- 

Biksemad med rødbeder          Kr. 78,- 

Frikadeller med kartoffelsalat, agurkesalat og rugbrød      Kr. 78,- 

Karrysuppe med kylling, peberfrugt og ris        Kr. 78,- 

”Brændende kærlighed” kartoffelmos med flæsk, løg, æbler, timian og syltede rødbeder  Kr. 78,- 

Middelhavsspecialiteter - skinke, salami, postej, 2 slags oste m. tilbehør    Kr. 118,- 

Aspargessuppe med kødboller          Kr. 78,- 

Krydrede oksefrikadeller, grøn kartoffelsalat m. pesto, oliven & tomat     Kr. 88,- 

Børneretter :  
(til børn under 12 år)  

Stegt kylling m/ kartoffelbåde og salat         Kr.  68 ,- 

2 røde pølser m/ pommes frites          Kr.  48,-  

Fiskefilet m/ pommes frites           Kr.  48,- 

Lasagne m/ salat            Kr.  58,- 

Børnesandwich pr. stk. f.eks. kylling / bacon         Kr.  35,-  

Vaniljeis m/ chokoladesauce           kr.  48,- 

Spørg venligst ved andre ønsker. Voksenmenu ½ portion & ½ pris til børn  



Dalgas Arrangement 
 

Forret: 

Varmrøget laks på salatbund, krydderurtedressing og brød 

 

Hovedret: 

Kalveculotte med sommergrønt, estragoncreme og kartoffelsoufflé  

Dessert: 

Variation af is med frugt og bær 

 

Natmad: 

Minestronesuppe med brød og smør 

 

 

Pr. couvert:       498,-  

 

 
( prisen er indeholdt: velkomstdrink, øl, vand og husets vin under middagen, kaffe/småkager ) 

 
         

 

 



Selskabsmenu  1 
Forret: 

Klar suppe med kød- og melboller 

Rejer vendt i ramsløgsmayo, serveret i glas på salat, pyntet med asparges, tomat og rogn 

Mixed salat med stykker af hvid fisk vendt i dild og toppet med krydderurtecreme 

 

 

Hovedret: 

Skinkesteg barbecue med stegte kartofler, 3 slags dip—pesto-salsa-hvidløg, hertil hvidkålssalat og grøn salat 

Oksesteg med brune og hvide kartofler, glaserede gulerødder, grønne bønner og perleløg 

Stegt kylling med grøntsager, smørdampede kartofler og kyllingeskysauce, hertil rabarberkompot og agurkesalat 

Kalveculotte med grøntsagssaute, kartoffelsoufflé og estragoncreme 

Dessert: 

Variation af is med frugt og bær 

Citronfromage med lakrids 

Skovbærparfait på mazarinbund, chokolade og friske bær 

 

Natmad: 

Pølsebord m. tilbehør, løg, sky, krydderfedt og brød 

Biksemad med rødbeder 

Frikadeller med kartoffelsalat, agurkesalat og rugbrød 

 

 

Pr. couvert:       548,-  

 

 
( prisen er indeholdt: velkomstdrink, husets vin under middagen, kaffe/småkager og natmad) 

 



Selskabsmenu  2 
Forret: 

Bagt torskeloins på grøntsagsjulienne, pyntet med tangsalat, syltet tomat og safranmayo 

Kyllingesalat med springløg, æble og champions i mild karrydressing, serveret på salat med butterdejsskal 

Rilette af fersk og røget laks på spidskål med citron og dild, pyntet med rejer og asparges. 

 

 

Hovedret: 

Oksefilet med sauce bordelaise, grillet tomat, bagte rodfrugter, hertil stampede kartofler med urter , hvidløg                     

og hjertesalat med parmesan 

Farseret unghane med glaserede rødder, stegte svampe, estragonsauce og kartoffelsoufflé med bacon 

Sprængt kalvespidsbryst med smørdampede grøntsager, fløde-peberrodssauce, hvide kartofler og syltet rødbede. 

 

Dessert: 

Dalgastallerken ( is-kage-sorbet-bær-chokolade og sukker) 

Nøddekurv m. 3 slags is, frisk frugt og bær coulis. 

Islagkage på fragelitébund, hertil frisk frugt og chokoladesauce 

 

Natmad: 

Pølsebord m. tilbehør, løg, sky, krydderfedt og brød 

Karrysuppe med kylling, peberfrugt og ris 

Tærter 2 slags med salat og dressing 

 

 

Pr. couvert:       648,-  

 
( prisen er indeholdt: velkomstdrink, husets vin under middagen, kaffe/kransekage og natmad) 

 



Selskabsmenu  3 
Forret: 

Hummerbisque m. cognacmarinerede hummerstykker & urteskum. 

Havtaskemedaljon på friske ærter og bønner vendt med bacon og citron, toppet med friske ærteskud, hertil pikant       

krydderurtecreme. 

Røget andebryst og dyrepostej på feldsalat med tyttebær-flødepeberrod, syltede svampe og rødløg. 

 

Hovedret: 

Stegt lammeryg gratineret med krydderurter gorgonzola og brødkrumme, hertil spækbønner og ratatouille, lammesky 

provencale og friturestegte kartofler. 

Rosastegt krondyrkølle marineret i enebær og rødvin, serveret på saute af årstidens grønt, hertil solbærpære med         

kastanjepure, feldsalat vendt i dressing og pyntet med rysteribs, pommes anna og sauce af stegeskyen. (der kan være et 

tillæg på denne ret alt efter sæson). 

Helstegt oksemørbrad med pebercremesauce, pommes rissoles, saute af årstidens grønt, græskarpure og ristede          

markchampignons. 

 

Dessert: 

Creme brûlée, sorbet, bær og sprød vaffel 

Marengsbund med hvid chokolademousse, friske bær, bær coulis og sukkerslør. 

Chokolade/nøddetærte med marcipan, hindbær coulis og yoghurt-vanilje 

 

Natmad: 

Middelhavsspecialiteter - skinke, salami, postej, 2 slags oste m. tilbehør 

Aspargessuppe med kødboller 

Krydrede oksefrikadeller, grøn kartoffelsalat m. pesto, oliven & tomat 

 

Pr. couvert:       748,- ( inkl.  vin & natmad) 

 
( prisen er indeholdt: velkomstdrink, vin ad libitum, øl og vand i 7 timer, kaffe/kransekage, petit four og natmad) 



Selskabsmenu  
Buffeter:  

 

 

Italiensk buffet: 

Fersk laks marineret i olivenolie og citron 

Stegte kæmperejer med hvidløg og krydderurter 

Røget andebryst på rucolasalat og balsamicodressing 

Italiensk skinke og pølse med artiskok, oliven og tomat 

”Vitello Tonnato” kalvekød med tuncreme, kapers og ansjos 

Oksecarpaccio med parmesan, oliven og pinjekerner 

Bøffelmozzarella, med tomat og basilikum 

Cæsar-romainesalat med dressing, parmesan og citron 

Kalveculotte med gorgonzolasauce 

Friskbagt brød med pestosmør  

Tiramisu eller Panna Cotta 

Frisk frugt 

 ****  

Pris pr. person Kr. 368,- 

 

Klassisk dansk buffet: 

2 slags sild med karrysalat 

Røget laks med asparges og flødestuvet spinat 

Stegte fiskefilet med citron og remoulade 

Tarteletter med høns i asparges  

Ribbensteg og frikadeller med rødkål 

Brie med syltede nødder  

Citronfromage  

Brød og smør  

 ****  

Pris pr. person Kr. 258,- 



Selskabsmenu  
Velkomstdrinks:  

Husets velkomst            Kr.  45,- 

Kirr              Kr.  45,-  

Alsace Cremant            Kr.  48,-  

Alsace Cremant Rosé            Kr.  48,- 

Vi finder også gerne en velkomstdrink som måtte passe jeres ønske 

Husets vinarrangement - 1:  

Husets selskabsvine ad libitum, hvid-, rød- og dessertvin       Kr.  248,- 

samt øl og vand (serveres i 5 timer)  

 

Husets vinarrangement 2:  

Velkomstdrink, husets selskabsvine ad libitum, hvid-, rød- og dessertvin     Kr.  298,-  

samt øl og vand (serveres i 7 timer)  

 

Kaffe/the             Kr.  40,- 

Småkager             Kr.  18,- 

Mandelknas             Kr.  22,- 

Kransekagestykker            Kr.  22,- 

Fyldte chokolader  (2 stk.)          Kr.  30,- 

 

Vores selskabspriser er baseret på min. 20 personer.  

Opdækning, duge, servietter, lys, en stilk m/grønt samt servering er inkluderet i prisen.  

Ønskes borddekorationer bestilles og betales disse separat.  

 

 

Priser på overnatning ifm. selskaber:  

Vores brudesuite står til gratis disposition for værtsparret  

Enkeltværelse 600 kr. og dobbeltværelse 700 kr. inklusiv morgenmad.  


