
Konfirmation 2023
Forret anrettet på tallerken
Terrin af landkylling på spæde salater

Tærte med porre toppet med purløgsskum
Wraps med humus og agurk

Laksemousse med citronperler og dild
Brød og smør

eller 
Tarteletter med høns i asparges serveres fra buffet

***

Hovedretter på buffet
Rosastegt kalv fra danske marker serveres på rodfrugter

Kalkunbryst med mild marinade af mango og chili 
Honningbagt bayonneskinke

Kartoffeltærte med tomat og timian
Små ristede kartofler med krydderurter

Demi glace og tomat-fløde sauce
Forårsslaw med nødder
Bønnesalat med rødløg

***

Desserter på buffet
Vanille panna cotta

Hjemmelavet 3 farvet is
Gateau Marcel
Frisk frugtsalat

KONFIRMATIONSBUFFET - HELDAGSARRANGEMENT

HELDAGSARRANGEMENT• Velkomstdrink
• Konfirmationsmenu• Buffet med husets vine, øl og sodavand i 7 timer fra ankomst
• Dessertvin
• Kaffe, the og småkager

Pris pr. person kr. 549,00Pris pr. person inkl. natmad kr. 609,00Bestilling min. 25 personer
Børn under 12 år  kr.  275,00Børn under 2 år  kr.  0,00

www.vejenic.dk
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KONFIRMATIONSBUFFET

TILKØB
Velkomstdrink .......................... Kr. 35,00
Sodavand  ............................... Kr. 25,00 
Øko most ................................. Kr. 25,00 
Almindelig øl ............................ Kr. 30,00 
Fadøl, 0,4 l ............................... Kr. 45,00
Grimbergen Blonde, 33 cl. ...... Kr. 45,00
Grimbergen Double, 33 cl. ...... Kr. 45,00
Erdinger Weissbier, 50 cl. ........ Kr. 65,00
Erdinger Dunkel, 50 cl. ............ Kr. 65,00

Bailey, cognac, rom og likør .... Kr. 35,00

Kaffe og the ............................. Kr. 25,00

Småkager ................................ Kr. 25,00
Kransekage stykker ................. Kr. 25,00
Fyldt chokolade, 2 stk ............. Kr. 25,00
Petit Four, 2 stk ....................... Kr. 35,00

Husets vin .............................. Kr. 215,00
Flere muligheder  
 - aftales ved bestilling.

Medbragt vin (med dansk banderole)

Pris pr. flaske ................................ Kr. 175,00
Medbragt konditorkage
Pris pr. person ................................. Kr. 15,00

Natmad .................................... Kr. 79,00

Vælg mellem:
• Hønsekødsuppe med kødboller  

dertil groft brød

• Frikadeller og lun leverpostej med 
kartoffelsalat dertil groft brød

• Hotdogs med stegte og kogte pølser

• Æggekage med bacon, purløg,  
tomat, rødbede og rugbrød

• Klassisk dansk pølsebord med  
rugbrød og lune krydderboller

• Fransk løgsuppe med ostebrød

• Byg selv ribbenstegssandwich med 
remoulade, agurkesalat og rødkål 

Pris pr. person kr. 349,00

Bestilling min. 25 personer

www.vejenic.dk
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Bestilling og yderligere  

information kontakt:

Else Pedersen
ep@vejenic.dk

Børn under 12 år  kr.  175,00

Børn under 2 år  kr.  0,00


