SELSKABSMENU
Du kan afholde din fest i vores flotte lokaler i de smukke omgivelser enten i
Simon’s Golf eller på Hotel Nybogaard.
Lakeside tilbyder at du selv kan sammensætte din menu ud fra vores selskabskort.
Du kan enten købe en af nedenstående festpakker eller vælge retterne enkeltvis.
Festpakke 1

Velkomstdrink
Menu (3 retter eller
buffet)
Huset øl, vin og vand
ad libitum
Kaffe/te

Festpakke 2

Festpakke 3

4 timer/pris fra 785,-

8 timer/pris fra 1017,-

8 timer/pris fra 1096,-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Avec 2cl.

x

Sødt til kaffen

x

Bar(øl, vin og vand)

x

x

Natmad

x

x
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FORRETTER
130,- enkeltvis

Terrine af kyllingelever, sprøde salater
hvidvins gele og syltede bøgehatte
Røget laks med rygeostcreme,
rugbrødscrumble og citronconfit
Varm røget torskeloins på mild wasabicreme,
syltede radiser og romainsalat
Flødelegeret hummersuppe
serveret med butterdejsfleurons og porre i julienne
Kalvetatar tilsmagt med trøffel og friske forårsløg
serveres med mizzuna salat og sprød selleri
Grillet blæksprutte på sort bønnepure,
blæk og frisesalat
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HOVEDRETTER
220,- enkeltvis

Sprød stegt svinebryst,
med fennikel og kål, nye kartofler og portvinssauce
Sydamerikansk oksemørbrad
med ovnstegte kartofler, grønsagstimbale og sauce bearnaise
Kalvefilet stegt med sennep og estragon,
pommes Anna, ovnbagte rodfrugter og mild sennepscreme
Frilandskylling bryst farseret med trøffel,
svampe saute, kartoffel rösti og timiansky
Krondyrfilet, rødvinspocheret pærer,
kejserhatte, bagt kartoffelmos med selleri og kraftig rødvinssauce
Kalv stegt som vildt, waldorffsalat,
nye kartofler, vild sauce og tyttebær
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DESSERTER
113,- enkeltvis

Lun chokoladefondant
serveret med vaniljeparfait og sprød nøddekrokant
Citrontærte med marengs,
syltede skovbær og karamelcreme
Chokoladekage med hvidchokolademousse,
rabarber og kandiserede mandler
Frisk cheesecake
med lime og flødechokolade
Trifli med citrusfrugter og hvidchokolademousse
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NATMAD
107,- enkeltvis

Stort pølse bord med patéer, diverse tilbehør og brød
Lune frikadeller med kartoffelsalat
3 slags sandwich
Tarteletter med høns i asparges
Gourmet hotdogs med klassisk tilbehør
2 stk brioch boller med fyld af, pastrami, røget laks, brie
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