BRUNCH ELLER BUFFET
2022

I dette materiale finder I forslag til menuer, som kan være en inspiration til jeres
arrangement.
Når I vælger Hotel Dalgas, lægger i jeres arrangement i professionelle hænder og
kan på den måde være gæst til jeres egen fest. Vi stiller de højeste krav til kvalitet
og råvarer, så du og dine gæster er sikret en oplevelse ud over det sædvanlige.
I er naturligvis altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og vi
viser gerne vores faciliteter, som vil danne rammen for jeres kommende fest.
V vil glæde os til at kunne byde jer og jeres gæster velkommen.
På gensyn og venlig hilsen
Teamet bag Hotel Dalgas

BRUNCH
Min. 25 personer.
Til Brunch er afsat 4 timer, herefter påregnes kr. 750,- pr. på begyndt time.

Brunch Pakke 1

Brunch Pakke 2

Hjemmebagt Brød
Rugbrød
2 slags surdejsboller
Knækbrød

Hjemmebagt Brød
Rugbrød
2 slags surdejsboller
Knækbrød

Det kolde
Yoghurt naturel med mysli, ahornsirup og friske bær
Blødkogte æg
Oksespegepølse med tilbehør
Hamburgerryg m/ hjemmelavet variation af italiensk salat
2 slags ost m. karamelliserede nødder, peberfrugt, druer
Hjemmelavet marmelade
Skåle med frisk frugt og grønt

Det kolde
Yoghurt naturel med mysli, ahornsirup og friske bær
Blødkogte æg
Laks med spinat og rygeost
Oksespegepølse med tilbehør
Hamburgerryg m/ hjemmelavet variation af italiensk salat
2 slags ost m. karamelliserede nødder, peberfrugt, druer
Hjemmelavet marmelade
Skåle med frisk frugt og grønt
Dalgas salat med grønt fra egen have

Det lune
Scramble æg med bacon
Brunchpølser
Lun leverpostej med champignon og bacon
Pandekager med ahornsirup
Drikke
Kaffe, te
Æblemost, appelsinjuice

Pr. kuvert kr. 295,-

Det lune
Scramble æg med bacon
Brunchpølser
Lun leverpostej med champignon og bacon
Karamelliseret løgtærte med løgcrunch
Pandekager med ahornsirup
Drikke
Kaffe, te
Æblemost, appelsinjuice
Mousserende vin

Pr. kuvert kr. 369,-

BUFFET OG TAPAS
Min. 40 personer.
3 timers øl, vand, vin ad libitum kr. 399,- pr. kuvert - ønskes noget specielt, kan dette også bestilles.
Til buffet er lokale afsat 5 timer, herefter påregnes kr. 750,- pr. påbegyndt time.

Festbuffet 1
Buffet 1
Tarteletter, 3 stk. pr. pers. med
hønsekød og asparges broccoli,
asparges sauce.
Hjemmebagt surdejsbrød
Buffet 2
Kold røget laks m/ peberrodscreme
Salat med årstidens grønt med surt,
sødt og sprødt
Lun grøntsagstærte m/ safran fennikel
Kalvesteg med garniture
Saltbagt knoldselleri m/ grønt og sylt
Små ovnbagte kartofler
Rødvinssovs
Buffet 3
Frisk frugtsalat med vanilje-creme
Osteanretning m/ 3 slags oste

Pr. kuvert kr. 395,-

Festbuffet 3

Festbuffet 2
Buffet 1
Sprød butterdejsskal, sauce Velouté
m. flodkrebs og bimi.
Anrettet med grønt, serveret med
hjemmebagt brød og kryddersmør
fra egen urtehave.
Buffet 2
Ovnbagt hvid fisk med garniture
fiskefumé
Varmrøget laks m/ fennikelsalat med
safran
Kalvesteg med tilbehør og
rødvinssovs med urter
Saltbagt knoldselleri med grønt og
sylt
Flødekartofler gratineret med Arla
unika ost
Ovnstegte kartofler
Buffet 3
Konditorens kagetapas
Panna cotta, kompot og knas.
Osteanretning m/ 1 slags ost

Buffet 1
Sprød butterdejsskal, sauce Velouté
m. flodkrebs og bimi.
Carpaccio, urtemayo og hjemmesylt
med knas.
Hjemmerøget ørred med fermenteret
krydret spidskål og frisk trøffel.
Buffet 2
Hvidvinsdampet Vesterhavsfisk med
urtefumé sauce
Braiseret kylling med tomatiseret
rødvinssauce
Langtidsstegt oksehøjreb med
timiansovs
Braiseret gris med bløde løg
Oksespidsbryst med peberrod
Pommes Marcair med gulerødder og
knoldselleri
Ovnstegte urtekartofler
Buffet 3
Osteanretning m/ 3 slags ost
Creme Bruléens, med kompot og knas
Hjemmebagt brød og smør

Pr. kuvert kr. 420,-

Pr. kuvert kr. 460,-

Min. 20. personer ved buffet

Autentisk Tapas Buffet
Saltede mandler og rodfrugtchips
Hjemmelavet pesto og humus m/ hjemmebag
2 tapenader på grønt fra haven
Carpaccio, med gammel knas og salat
Spansk Ceviche med vores egne grøntsager
Braiseret gris i brunet smør
Grillet peberfrugt, torsk, agurkerelish
Grillet spidskål i sherry
Frisk grønt og urter fra haven

Pr. kuvert 395,-

Min. 20. personer ved buffet

Klassisk Tapas

Saltede mandler og rodfrugtchips
Hjemmelavet pesto og humus m/ hjemmebag
3 slags pølser med 2 slags ost og syltede radiser
Koldrøget laks m/ rygeostcreme og radisecrudité
Torsk med agurkerelish og aioli
Carpaccio med syltet peberfrugt, pimentcreme,
sprød spidskål
Marineret Dalgas salat med krydderurter

Pr. kuvert 315,-

HOTEL DALGAS rummer selskaber fra 25 – 200 personer. Uanset hvor meget I selv vil stå for til
arrangementet, står vores dygtige medarbejdere altid til rådighed, hvis I skulle have spørgsmål eller
specielle ønsker.
Ved afholdelse af et selskab, har jeres gæster mulighed for at reservere værelser til en særpris.
Ved booking af arrangement skal alle, på nær børn, vælge samme menu. Vi er naturligvis fleksible i
forhold til fødevareintolerancer.
Ved bestilling af et arrangement, betales kr. 200,- pr. person i depositum, hvilket fratrækkes den
endelige faktura.
Afbestillingsregler vil fremgå af ordrebekræftelsen.
Alle priser er inkl. 25 % moms.

Brunch eller buffet på Hotel Dalgas indeholder:
Bordopstilling:

Der er flere muligheder for opstilling.

Opdækning:

Bordene dækkes smukt med hvide duge og servietter.

Pynt og lys:

Der pyntes med lys og enkelte blomster. Har I særlige ønsker, er der mulighed for tilkøb.

Velkomstdrink:

Der kan tilkøbes mousserende vin/velkomstdrink for kr. 45,- pr. kuvert.

Drikkevarer:

Øl, vand og husets hvid- og rødvin ad libitum kan tilkøbes for kr. 399,- pr. kuvert (varighed 3
timer) eller afregnes efter forbrug.

Hotelværelser:

Gratis overnatning til værtsparret ved fester over 50 personer.
Festgæster får 10% rabat på værelser. Alle værelser er inkl. morgenbuffet.
Festværelser skal bestilles direkte hos receptionen. Kan ikke bestilles via webbooking.
Tjek-ind på værelserne fra kl. 14.00 og tjek-ud senest kl. 11.00.

Blomster:

Vi har egen blomsterbinder tilknyttet, så har I specielle ønsker, så sig til.

Fotograf:

Ønsker I nogle helt særlige billeder fra den store dag, har vi en fotograf tilknyttet.

Musik:

I vores lokaler er der mulighed for at spille stille musik under middagen, tag din egen
opkobling med og tilslut via bluetooth.
Ønsker der musikere til maden eller dans kan vi være behjælpelige med at finde de helt
rigtige. Vi kan evt. sætte en scene op.

