SELSKABER OG FESTER
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

Forretter – kr. 149 ,Alle forretter serveres med hjemmebagt brød og smør
KROKETTER
pimentcreme, fiskebisque, grønolie og urter
hvidfisk med marineret agurk og glaskål
i asiatisk marinade
KOLDRØGET VILDT
kimchi, svampemayo, trøffel
TARTAR
fermenteret hvidløgscreme, urter og sprødt
SYDFRANSK CEVICHE
med grønt fra haven, glaskål og dild

Mellemretter – kr. 169,Alle mellemretter kan også laves som forretter eller hovedretter
ÆBLEBRAISERET GRIS
glaseret grønt, brunet smør, gulerodsglace
CHAMPAGNEBRAISERET PIGVAR
ristet kål og pighvarfumé
POCHERET KYLLING
brændte salatløg, løgpuré, rødbedeglace
SALTBAGT KNOLDSELLERI
sellerijuice, trøffel, persille og Arla unika ost

Hovedretter – kr. 229,Alle hovedretter serveres med årstidens grønt fra egen have
ØKOLOGISK GRILLET OKSEHØJREB
sauce Bordelaise, pommes puré
ØKOLOGISK OKSEHØJREB M. POMMES SAUTÉ
sauce Bearnaise, pikant
LANGTIDSTILBEREDT OKSEINDERLÅR
rødvinsglace, Pommes Anna
BRAISERET ØKO GRIS
med krokette og sauce Brassé
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Vi følger sæsonens råvare, og derfor vil menuerne variere i løbet at året.
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Dessert – kr. 129,CREMET FRANSK CHOKOLADEMOUSSE
(laktosefri)
JORDBÆR OG VANILJEIS
knas
HVID CHOKOLADE OG SORBET
med hengemte blåbær
BAKED BRANDE A LA SURPRICE
og overraskelser

Natmad – kr. 95,SUPPE MED SURDEJSSTYKKER
på sæsonens grønt

ØKOLOGISK OKSEFRANKFURTER FRA GYVELBORG
med alt det gode hjemmelavede
+ 20 kr.
OSTEBORD SOM BUFFET
3 forskellige danske oste, surdejsstykker, oliventapenade, marmelade, vindruer og nødder

FESTPRIS OVERSIGT. Gældende for min. 25 personer
Arrangement
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Forret, mellemret, hovedret, præ-dessert, dessert

349,395,495,595,-

595,695,825,995,-

695,795,895,1.159,-

950,- 1.050,1.065,- 1.125,1.125,- 1.199,1.425,- 1.545,-

9 serveringer - helaften

799,-

1.195,-

1.395,-

1.595,- 1.695,-

Velkomstdrink

1
x

Husets vin ad libitum under middagen

2
x
x

Dessertvin ad libitum under middagen
Kaffe & te med cookies
2 cl. Avec
Natmad valgfri
Fri bar, øl, vand, vin i 3 timer efter middagen
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Vælg antal retter
Hovedret, vælg forret eller dessert
Forret, hovedret, dessert
Forret, mellemret, hovedret, dessert
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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 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.

Festarrangement 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.

Menu:

Kan sammensættes særskilt eller ud fra pakkeforslagene.

Drikkevarer:

Der vil være koldt postevand på bordene under middagen.

Fri bar:

Der vil efter middagen blive opstillet en buffet med øl, vand og husets vin.

Natmad:

Natmaden serveres på buffet på aftalt tidspunkt.

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.
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