
  

Konfirmationsmenu 2023 
Hjerting Badehotel 

 



 

 

Konfirmationsmenu 2023 
Vi har nedenstående samlet nogle menuforslag 

 som vi af erfaring ved, passer godt til konfirmandernes ønsker. 
 
 
 

Menu 
 

Forret 
Gammeldags tarteletter med høns i asparges. 

eller 
Oksecarpaccio med brunet smørmayonnaise, sprød kartoffel, hasselnød, vesterhavsost og urter. 

eller   
Bagt vesterhavsfisk med grønne asparges, vesterhavsbisque, sprødt og urter. 

 

Hovedretter 
Langtidsstegt kalvetyksteg med forårsgrønt, sauce Bearnaise og nye danske kartofler. 

eller 

Farseret unghanebryst med variation af gulerødder, cremet hønsesky, ramsløgsolie og kartofler.  
 

Hovedretter serveres 2 gange.  

 
Desserter 

Badehotellets Baked Alaska. Is på kagebund indbagt i marengs. 
Eller 

Blødende chokoladekage med syltet blåbær og vaniljeiscreme. 
eller 

Creme bruleé med sorbet og kompot. 

  
Vælg 3 retter for kr. 435,- 

Børn u/12 år kr. 245,- 

 
Som 5 timers arrangement 

 

1 gl. velkomstdrink 
3-retters menu 

Fri husets hvid- og rødvin 
Kaffe/te 

Fri bar med øl, sodavand og vin (5 timer fra start til slut) 

 
 

Pris pr. couvert kr. 755,- 
Børn u/12 år kr. 445,- 

Børn u/12 år med børnemenu kr. 395,- 

 

Som 7 timers arrangement 
 

1 gl. velkomstdrink 
3-retters menu 

Fri husets hvid- og rødvin  
Kaffe/te 

Fri bar med øl, sodavand og vin (7 timer fra start til slut) 

Skrub a’ mad 
 

Pris pr. couvert kr. 895,- 
Børn u/12 år kr. 535,- 

Børn u/12 år med børnemenu kr. 425,- 

 

Børnemenuer:  
• Snacktallerken med grøntsagsstave, hvidløgsbrød og dip 

• Stegt kyllingebryst eller fiskefilet med fritter og remoulade 

• Vaniljeparfait med bagte bær     

 
Børn under 12 år kr. 225,- 

  

 

OBS! Bemærk at der er helligdagstillæg kr. 50,- pr. couvert.  
Bededag den 5. maj og Kristi Himmelfartsdag den 18. maj 2023 

 
Tillægget er til dækning af hotellets ekstra omkostninger til overenskomstmæssige 

 helligdagstillæg til samtlige ansatte disse dage 

  



 

 

Buffet forslag 
 
 

Forret  
(serveres) 

Vælg en forret fra menuforslagene på første side. 
 

Buffet 
 

Oksefilet med grillet grønt 
Nye kartofler med persille 

 Skysauce med ramsløg 
Sprødstegt kylling med syltet agurk og rabarberkompot 

Saltet vesterhavstorsk med grønne asparges 
Bagt blomkål med citron og urter 

Grøn salat med syltet sensommerbær og mormor dressing 
Tomatsalat med ribs, rødløg, persille og sherry vinaigrette 

 
Dessert 
(serveres) 

Vælg en dessert fra menuforslagene på første side. 
 

 
 

    Vælg 3 retter for kr. 485,- 
Børn u/12 år kr. 295,- 

 
 

Som 5 timers arrangement 
 

1 gl. velkomstdrink 
Menu med buffet til hovedret 

Fri husets hvid- og rødvin 
Kaffe/te 

Fri bar med øl, sodavand og vin (5 timer fra start til slut) 

 
 

Pris pr. couvert kr. 799,- 
Børn u/12 år kr. 499,- 

Børn u/12 år med børnemenu kr. 435,- 
 

Som 7 timers arrangement 
 

1 gl. velkomstdrink 
Menu med buffet til hovedret 

Fri husets hvid- og rødvin  
Kaffe/te 

Fri bar med øl, sodavand og vin (7 timer fra start til slut) 
Skrub a’ mad 

 

Pris pr. couvert kr. 945,- 
Børn u/12 år kr. 645,- 

Børn u/12 år med børnemenu kr. 535,- 

 
 

 

Børnemenuer: 
• Snacktallerken med grøntsagsstave, hvidløgsbrød og dip 

• Stegt kyllingebryst eller fiskefilet med fritter og remoulade 

• Vaniljeparfait med bagt bær  
    

Børn under 12 år kr. 225,- 
  
 
 

 
OBS! Bemærk at der er helligdagstillæg kr. 50,- pr. couvert.  

Bededag den 5. maj og Kristi Himmelfartsdag den 18. maj 2023 
 

Tillægget er til dækning af hotellets ekstra omkostninger til overenskomstmæssige 
 helligdagstillæg til samtlige ansatte disse dage. 

 


