Livet er en

FEST

LIVET ER EN FEST
….og I kan holde den hos os!
I denne brochure får I et overblik over hele
vort sortiment. Samtidig har vi tilladt os at
medsende et forslag til netop jeres fest, som I
kan bruge som inspiration, eller vælge
præcist som det er. Uanset, hvad I vælger,
så har I altid mulighed for at sammensætte
festen efter netop jeres behov og ønsker.
Hos os får I nogle dejlige rammer med en
stemning ud over det sædvanlige.
Vores smilende og imødekommende
personale sørger for alt det praktiske, så I kan
nyde dagen sammen med jeres gæster.
I køkkenet fokuserer vi på detaljen
og kvaliteten. Det kan smages, at vi kun
bruger de bedste råvarer, og at vi
samarbejder med nogle af Danmarks bedste
leverandører.
Smag og behag er jo som bekendt
forskellige, heldigvis da! Derfor har vi delt
kortet ind i traditionelle retter, og det nye og
mere utraditionelle.

	
  

På de følgende sider kan I se vores
forskellige menuer og vinkort. Vi har også
vedlagt en generel huskeliste til festen, samt
råd og vejledning. Menuerne kan naturligvis
sammensættes efter jeres ønsker, men der er
visse retter, der passer bedre til de helt store
selskaber, mens andre er helt perfekte til de
mindre. I er altid velkomne til at kigge forbi og
se vores lokaler og vi anbefaler, at I tager en
snak med vores restaurant- og køkkenchef
så tidligt som muligt, så I kan få den bedste
vejledning.
Vi tager meget gerne hensyn til allergier, religiøse overbevisninger samt vegetarer og
veganere.
Rigtig god fornøjelse!

HUSKELISTE
….nyd festen i fulde drag!
Reservér lokaler samt eventuelle værelser.
På visse datoer er det nødvendigt at bestille i god tid.

Læg et budget for festen.
Sammensæt gæstelisten.
Skriv en gave-ønskeliste.
Send invitationer ud.
Aftal arrangementets indhold og forløb
med restaurantchefen og køkkenchefen,
Herunder:
• Deltagerantal (cirka)
• Velkomstdrink
• Menu
• Vine
• Bar
• Natmad
• Eventuel underholdning
• Bordopstilling
• Farve på duge og servietter
• Blomster
Lav bordplan og skriv bordkort.
Afgiv det endelige deltagerantal til restauranten.
Den endelige bordplan samt bordkort afleveres til restaurantchefen.
Toastmaster. Fortæl restaurantchefen hvem det er, så de sammen
kan afstemme serveringen med eventuelle taler og sange.
Gavebord.
Det kan være en god idé at få en af gæsterne til at hjælpe med at
registrere gaverne, efterhånden som de pakkes ud.

GODT AT VIDE
….nyd festen i fulde drag!
Minimumantal

12 personer til selskabsmiddag og
min. 24 personer til buffet.

Duge, servietter og blomster

Overnatning

I forbindelse med jeres fest tilbyder vi
overnatning til jer og jeres gæster til
specialpris.

Alle arrangementer er inkl. leje af duge og
servietter. Farven aftales med

Overnatning inkl. morgenbuffet
Enkeltværelse kr. 700/værelse

Konditori

Brudepar (inkl. kobber-, sølv-, og guldbrudepar)
tilbydes overnatning i en af vores suiter uden
beregning.

restaurant-chefen. Farveafstemte
blomsterdekorationer er ligeledes
inklusiv i prisen. Ønskes særlige dekorationer
afregnes disse efter regning.

Bryllupskage (spørg efter pris), kransekage,
lagkage, småkager og petit fours købes hos
vores lokale bager.

Servering

Serveringen ophører kl. 02.00. Herefter
betales kr. 500 pr. påbegyndt time.

Dobbeltværelse kr. 850/værelse
Tillæg for opredning i dobbeltværelse kr. 150

Musik og underholdning

Vi har en række lokale samarbejdspartnere, som
gerne er behjælpelige med vejledning og priser på
underholdning.

Fotograf

Vi henviser gerne til en af vores
lokale fotografer.

FORRETTER
Det nye køkken

Det traditionelle køkken

Cremet fiskesuppe med tempurastegt
jomfruhummer, blåmuslinger,
ungporre og brøndkarse

Rejecoctail af grønlandske rejer,
spæde salater dressing, dild og lime

78,-

Lufttøret skinke med cantaloup melon,
parmesan og pesto

78,-

Tarteletter med høns i asparges

68,-

Klar oksekødssuppe med kød- og melboller,
grøntsager og urter, ris og rosin apart

78,-

Gravad laks på spæde salater med lime
og rævesauce

88,-

Cremet hummerbisque med porre julienne,
serveret med butterdejsfleurons

98,-

Oksecarpaccio med syltede perleløg,

78,-

hvid trøffelolie og høvlet parmesan

98,-

Laksecarpaccio i lime senneps vinaigrette
syltede radiser og friske spirer

88,-

Smørdampet rødtunge på en bund af
krystalliseret gulerodspuré, spæde
grøntsager og rugbrøds crumble
Letrøget andebryst syltede rødløg,
mynte og kærnemælksskum
Stegte kammuslinger på kørvelcreme,
syltede æbler, rødbede og croutons
Tempereret havtaske med tang, blomkål,
vilde urter, mayo, grønlandske rejer,
skorzonerrod og dildolie

108,-

98,-

98,-

108,-

*Alle forretter serveres med hjemmebagt brød og økologisk smør

HOVEDERETTER
Det nye køkken

Det traditionelle køkken

Perlehønebryst med blomkål,
syltede brombær, estragon og
citrusfløde reduktion

Gammeldags oksesteg. glaserede løg,
bønner, kartofler, kraftig sauce
af stegesky

Indbagt hjortefilet med bagte løg,

208,-

confiteret gulerod, timian og løgglace

228,-

Hjorteinderlår med jordskokke,
skovsvampe, perleløg og morkelsauce

218,-

Skindstegt pighvar med savojkål,
syltede løg, bønner og brøndkarsecreme

228,-

Citronstegt kalveryg i harmoni med små
grøntsager og kalve reduktion

228,-

Kalvesteg stegt som vildt serveret

med waldorfsalat, æbler med ribsgele
og vildtflødesauce

208,-

Sprødstegt berberiandebryst med
rødkål glaseret i lynghonning, svesker
og brunede kartofler

195,-

Rosmarinstegt krondyrkølle,
pocheret pære, med gele og
waldorffsalat

225,-

*Alle hovedretter serveres med smørstegte kartofler
vendt i krydderurter.

Langtidsstegt lammeryg i harmoni
med smågrøntsager, syltede beder
og mild portvinscreme

238,-

Kalveculotte stegt med citrontimian
serveret med langtidsbagt tomat,
forårsløg vendt med friske krydderurter
og bearnaisesauce

228,-

Rosa stegt oksemørbrad med saute
af rodfrugter, ristede svampe
og bordelaisesauce

248,-

185,-

DESSERTER
Det nye køkken

Det traditionelle køkken

Rødbede i harmoni med hvid chokolade,
dild og lynghonning

78,-

Hjemmelavet regnbue-is serveret med
syrnede frugter og flødeskum

68,-

88,-

2 slags is og 1 slags sorbet serveret i
nøddekurv med frugt kompot

68,-

88,-

Chokoladefondant serveret
med vanilleis og coulis

78,-

78,-

Pandekager med vaniljeis,
jordbærsauce og chokolade

78,-

78,-

Cheescake
med bærsirup, hvide chokoladekrystaller
og mynte

78,-

Halvbagt chokoladekage bær,
syrnet ymer og mynte
Champagnesorbet med søde kys,
isomalt, grøn olie af estragon
Mørk chokolade ganache med lakrids,
sprød rugbrød og syltet citrus
Vanilje pannacotta
med passionsorbet, passionscreme
og rød skovsyre
Hvid chokolade gateau Marcel
med moccais og sprøde flager

	
  

88,-

NATMAD
Aspargessuppe med kødboller

68,-

Lune ciabatta boller med hønsekødssalat

68,-

Æggekage serveret med bacon,
tomat, og purløg

68,-

Små frikadeller med kartoffelsalat

78,-

Lun grøntsagstærte med broccoli, bacon
og creme fraiche dressing

78,-

Biksemad med rødbeder, rugbrød
og sauce bearnaise

78,-

Sønderjysk pølsebord med paté og postej
*Al natmad serveres med hjemmebagt brød og økologisk smør

108,-

pris pr. pers.

BUFFET
Middelhav
Lille Tapas anretning
Croustillant med gedeost og spinat
Carpaccio af okse med citronolie og parmesan, marinerede rejer i endivie salat
Tomatsalat med løg, mozzarella og basilikum
Pastasalat med marineret kyllingelever, krydderurter og pecorino
Artiskoksalat med krydderurter og auberginer
Saltimbocca med parmaskinke og salvie
Tærte bagt med pinjekerner og røget laks
Risotto med skaldyr og parmesan
Stegt lammekølle med rosmarin, hvidløg og citron.
Picorino, Gorgonzola og Tallegio.
Tiramisu.

335,-

pris pr. pers.

BUFFET

355,-

Nordisk

Krebsesalat serveret med pocheret vagtelæg, krydderurter og sauce Verte
Paté med nødder
Rødbede - gravad laks med peberrodscreme
Dansk spegeskinke med melonsalsa.
Jerseyokse stegt med nordiske urter
Bornholmerhane med hvidløg og timian
Orangestegte kartofler, serveret med bønner
Bonne femme med kalvebacon
Stegte svampe
Tærte med ørred, porre og fynsk rygeost.
3 oste fra skandinaviske gårdmejerier, serveret med bornholmske rugkiks og blommechutney.
Chokolademousse med kompot af skovbær og sprøde vafler.

pris pr. pers.

HELAFTENS
Arrangement
- Velkomstdrink
Husets velkomstdrink.
- Forret
Cremet fiskesuppe med tempurastegt jomfruhummer, blåmuslinger,
ungporre og brønkarse
- Hovedret
Kalveculotte stegt med citrontimian, serveret med langtidsbagt tomat,
forårsløg vendt med friske krydderurter og bearnaisesauce
- Dessert
Halv bagt chokoladekage bær, syrnet ymer og mynte
- Drikkevarer ad libitum
Øl, vand og husets vine i 7 timer
- Kaffe/te
- Natmad
Lune ciabatta boller med hønsekødssalat
Serveres med friskbagt brød.

Arrangementet kan naturligvis ændres,
så det passer til jeres ønsker.

795,-

Hvidvine
Flaske

El Descanso Chardonnay
Chile, Curico Valley
258,Flot duft af ristede hasselnødder, blomster
og pærer.
Ren og velstruktureret smag af tropiske frugter,
der kan desuden fornemmes fad samt æble.

Percheron Chenin/ Viognier
Sydafrika, Cape
Skøn kombination ad den bløde Viognier
og den syrlige Chenin drue.
Meget aromatisk med noter af pære,
passionsfrugt.
Vinen er både fyldig og frisk.

268,-

Riesling Reserve, Eshbach-Dornsetter AOP
Frankrig, Alsace
298,Dejlig og klassisk liflig Riesling.
Har en skøn drueduft og en tør fyldig smag.
En vin med både fylde og karakter.

Flaske
Laforet Blanc, Joseph Drouhin AOP
Frankrig, Bourgogne
298,Denne vin er kendeteget ved en ren og frugtig
stil og en god fylde.
Skøn balance mellem frugt og syre, kendetegnende
for en god hvid Bourgogne.

Grüner Veltliner, Lesehof Stagård
Østring, Kremstal
288,Duften springer direkte i næsen med noter
af både gule æbler, citrus og pærer.
Der er nogle tydelige mineralske toner, og smagen
balancerer en sprød tørhed og frugtig finish.

Sancerre Les Bouffants
Frankrig, Loire
Typisk frisk og livlig Sauvignon Blanc.

378,-

Har nogle underfundige flintestensagtige noter.
Samt en skøn smag af modne stikkelsbær og friske
æbler.

RØDVINE
Flaske
El Descanso Cabernet Sauvignon
Chili, Central Valley
258,Indbydende duft af solbær og egetræ.
Der er desuden noter af eucalyptus og cedertræ.
Skøn, fast og saftmættet vin med bløde tanniner.

Flaske
Tenute Del Neccio Chianti Classico
Italien, Toscana
278,Rund og afbalanceret vin, med blød eftersmag.
Lavet på druen Sangiovese, og har en smag af
modne frugter, en dejlig tørhed, samt krydrede
duftnoter.

Percheron Shiraz/ Mourvèdre
Sydafrika, Cape
268,Blød og rund vin, med mørke bær samt
chokoladenoter.
Der er tale om en ganske vinøs og karakterfuld vin.
Solmodne mørke frugter giver vinen en lang
eftersmag.

Salice Salentino
Italien, Buglia
338,En rustik rødvin med noter af kirsebær og muskat.
Har en tilpas krydret eftersmag og fylde.
Der kan desuden anes nogle lette noter af lakrids og
peber.

Chateau Haut la Greniere AOP
Frankrig, Bordeaux
368,Dejlig typisk tiltrækkende duft af Merlot.
Har noter af valnød og vanilje, samt en fyldig
eftersmag af chokolade.

Laforet Rouge, Joseph Drouhin AOP
Frankrig, Bourgogne
368,Smuk og glansfuld fløjsrød farve.
Duften imødekommende af skovens bær.
Smagen er fyldig men uden på noget tidpunkt
at blive tung.

FØR & EFTER
Mousserende vin &
Champagne
Champagne Deutz
Brut Classic, Champagne Deutz, Ay
Flot gylden farve med grønt skær,
frisk og blomsteragtig med mandelaroma,

Flaske

598,-

ren og rig smag, smuk fylde, krop,
finesse og cremet smag med et ekstremt
finish fuldendt af en let perlen.
Nanci Carol Cava Brut
Spanien, Penedès
Lys Gylden kulør. Duften er meget ren,
med noter af frisk frugt.
Smagen er velbalanceret og let tør.

268,-

Dessert vin
Moscato d’Asti Fiocco di Vite
Italien, Piemonte
Let mousserende og sødmefuld.
Skønne noter af ananas, fersken
mandaring samt abrikos i smagen.

Flaske
248,-

Graham’s Fine Tawny Port
Portugal, Douro
Glas 68,- Flaske 268,Dyb læderbrun kulør.
Behagelig sød duft, med noter af brun farin
og rosin. Smagen er blød og rund med chokolade
noter.

DRIKKEVARER & SØDT
Drikkevarer ad libitum

Drikkevarer

Pr. person

Øl, vand og husets vine
7 timer (ex. 19.00-02.00)
3 timer (ex. 19.00-22.00)
Ekstra time

450,300,40,-

Flaske sodavand
Div. sortiment fra Carlsberg

36,-

Ice tea – 0,25 L
Ice tea – 0,50 L

32,45,-

Carlsberg flaske øl

38,-

Vinmenu 3 retter
Velkomst, 1 glas hvid, 2 glas rød,
1 glas dessert

250,-

Vinmenu 5 retter
Velkomst, 2 glas hvid, 2 glas rød,
1 glas dessert

Fadøl – 0,25 L
Fadøl – 0,50 L
Fadølssortiment: Carlsberg & Carls Special

40,60,-

350,-

Div. alm. spiritus – 2 cl.

30,-

Klassiske drinks
div. alm spiritus + sodavand

60,-

Til kaffen
Pr. person

Kaffe/te – ad libitum pr. person

38,-

Cognac
Likør
Kransekage
Småkager (3 slags)

55,38,45,40,-

Lagkage
Kringle
Dessertchokolade (3 stk)

48,35,40,-

H P Hanssens Gade 10
6200 Aabenraa
Tlf: + 45 74 62 26 22
Fax: + 45 74 62 04 16
Email:
Info@europahotel.dk

