Selskabsmenu
Foldens Hotel
I hjertet af skagen
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Hold din fest eller selskab i samarbejde med Foldens Hotel

Foldens Hotel er det mest centralt beliggende hotel i Skagen med en lang historie og masser af ægte Skagenstemning.
På dette familieejede hotel føler gæsterne sig hjemme og godt tilpas - på
grund af det gode køkken, det venlige personale og den familiære stemning.
Hold jeres arrangement i Foldens Hotels hyggelige restaurant eller på Viseværtshuset.
Sammensæt jeres egen menu og få et samlet tilbud med eller uden drikkevare... Hvad der passer jer!
Vi leverer også ud af huset.
Minimum 10 personer
Alle priser i kataloget er i DKK og inkl. moms
Gitte Nordmann
Foldens Hotel

Foldens Hotel ligger midt i Skagen og med sin skønne placering er det det bedst-beliggende hotel i Skagen. På Foldens Hotel er du i gåafstand til byens
forretninger og mange af Skagens seværdigheder, kirken, havnen og meget mere.
Foldens Hotel er også kendt for sit udsøgte køkken. Restauranten byder både på fiskeretter og andre specialiteter. Du kan nyde en frokostbuffet, og vi
serverer vin fra hele verden. I caféen serverer vi grillretter, smørrebrød, klassiske caféretter – og selvfølgelig smagfuld kaffe. Alt sammen med udsigt til
livet i Skagen.
Skagen er den mest nordliggende by i Danmark og er kendt som alle danskernes yndlings ferieby.
Skagen har noget til alle, med sin fortryllende natur som man ikke finder andre steder i verden, og det livlige og positive byliv om sommeren, hvor gaderne
fyldes med syngene og smilende gæster.
Tag en gåtur langs den smukke Sønderstrand ud til Grenen, hvor man kan opleve de to have mødes i en kamp mellem Kattegat og Skagerrak.
Tag på Skagen Museum, hvor man kan rejse tilbage i tiden og se nogle af de største kunstværker i dansk historie.
Nyd en fredelig gåtur eller tag cyklen ud til Den Tilsandede Kirke, som er omringet af smuk skov og hede.
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Selskabspakken
I kan vælge alle menuerne med stjerne i selskabsmenuen.
Pakken består af følgende:
• Velkomstdrink – (husets)
• 3 retters aftensmenu
• Husets hvidvin, rosé og rødvin, øl og vand samt dessertvin ad libitum under middagen
• Kaffe og kransekage
• Blomsterdekorationer
• Duge og servietter
Samlet pris for ovenstående: 498,00 DKK pr. kuvert
(Børn under 12 år = ½ pris)

Forretter
*Klassisk Rejecocktail
med flutes og smør

*Skaldyrscocktail
med flutes og smør

*Serranoskinke
med sprød salat, flutes og smør

*Lun Butterdejsskal
med kogt og stegt rødspættefilet, rejer og
aspargessauce

*Hvidvinsdampet Laks
med sprød salat. rejer og grønne asparges

*Lakserilette
med sprød salat og rejer

*Hønsesalat
med sprød salat og frisk ananas

68 ,68 ,58 ,70 ,-

*Fisketerrine
med rejer og sauce Verde

Varmrøget Laks
med sprød salat, æggesalat og flutes

Hummersuppe

med asparges og friskbagt brød

*Flødelegeret Aspargessuppe
med kødboller

*Klar Suppe

68 ,-

med boller og friskbagt brød

68 ,-

med fiskestykker, urter og rejer

58 ,-

med ris og kylling

*Fiskesuppe

*Karrysuppe

58 ,88,78 ,58 ,58,68 ,58 ,-

Hovedretter
*Gl. daws Flæskesteg

148 ,-

Med brunede kartofler, hvide kartofler,
rødkål, asier og skysauce

*Kalv stegt som Vildt

158 ,-

Med kartofler, årstidens grønt
og hollandaisesauce

*Kylling Ballotine
Med hvide kartofler, dampede grøntsager
og urtesauce

Helstegt Oksemørbrad

198 ,-

Med valgfri kartoffel, årstidens grønt
og rødvinssauce

138 ,-

Med flødekartofler og lækker salat

*Klassisk ovnbagt Laks

158,-

Med bearnaisesauce, bagte kartofler
og årstidens grønt

Med Waldorfsalat, grøntsager, tyttebær, hvide
kartofler, glaserede perleløg og vildtsauce

*Sennepsglaseret Skinke

*Helstegt Oksefilet

Helstegt Kalvemørbrad
Med bagte kartofler, frisk salat
og mild pebersauce

148 ,-

*Gammeldags Oksesteg
Med sukkerglaserede perleløg, bønner,
gulerødder, kartofler og skysauce

148 ,-

188 ,148 ,-

Desserter
*Hjemmelavet Daim is

58 ,-

Med frisk frugt og chokolade

*Hjemmebagt Brownie

68 ,-

Med vaniljeis og frugt

*Klassisk Citronfromage

Lavet på jordbær og rabarber med is

58 ,-

Osteanretning

78,-

Med syltede valnødder, vindruer og kiks

48,-

Foldens Kagetallerken

78 ,-

Med udvalg af kage, is og frugt

Med friskpisket fløde

*Amerikansk Tærte

*Cheesecake
Med topping af årstidens frugt og bær

58,-

*Hjemmebagt Chokoladekage
Med chokolademousse og frugt

58 ,-

Natmad
Små Frikadeller

58 ,-

Med kartoffelsalat

Pålægsplanke
Skipperlabskovs
Små Croissanter

58 ,-

Med pølser

98 ,-

Med hjemmebagt rugbrød

Med rødbeder, purløg og rugbrød

Varm Kartoffelsalat
Mini Sandwiches

58,-

Med 3 slags fyld og salat

68,-

Hotdogs

58 ,-

Med udvalg af blandede pølser, samt tilbehør

68,-

Med 3 slags fyld og salat

Suppe
Hummersuppe

78,-

Klar suppe

58,-

Aspargessuppe

58,-

Karrysuppe

58,-

Fiskesuppe

68,-

Buffet
BUFFET 1

BUFFET 2

Marineret sild med karrysalat og æg
Rødspættefilet med remoulade og citron
Koldt fiskefad med rejer, asparges og
hjemmelavet dressing
Varm leverpostej med rødbeder og bacon
Mørbrad a la Crème med agurkesalat
Roastbeef med høvlet peberrod, remoulade og
ristet løg
Osteanretning med kiks og frugt
Pris per kuvert: 168 ,-

Tunsalat med æg og rejer
Varmrøget laks med æggesalat
Grøntsagstærter med salat
Butterdejsstang med skinke
Mørbradbøf med bløde løg og agurkesalat
Ribbensteg med rødkål
Chokoladekage med jordbærmousse
Pris per kuvert: 178 ,-

BUFFET 3

SKRÆDDERSYET BUFFET

Lakserilette på sprød salat
Hjemmelavede frikadeller med kartoffelsalat
Pestomarineret pastasalat med kylling
Broccolisalat
Barbecue spareribs
Grillet kyllingebryst
Cheesecake med frugt
Pris per kuvert: 198 ,-

Ønsker du en helt speciel sammensætning af
retter til buffeten, kan vi sammensætte et
tilbud til jer!

Alle buffeter laves til min. 10 personer

Buffet
DEN TRADITIONELLE

MEXICANSK BUFFET

Dampet laks på sprød salat med rejer og
asparges
Kyllingefad med frisk ananas, bacon, salat og
karrydressing
Helstegt oksefilet med ovnbagte kartofler og
bearnaisesauce
Glaseret skinke med flødekartofler
2 slags salat
Klassisk brownie med is og frugt
Pris per kuvert: 298 ,-

Mexicansk lasagne
Chili con Carne
Fajita kylling og salatbord
Tortillas, nachos med ost og skaller
Salsa - Creme fraiche - Guacamole
Jalapeños
Mojito Cheesecake
Pris per kuvert: 198 ,-

LUKSUS BUFFET

SKRÆDDERSYET BUFFET

Fiskefad med laks, rejer, krebs og koldrøget
laks
Tapasbræt med serranoskinke, bresaola samt
dips, oliven og hjemmebagt knækbrød
Helstegt oksemørbrad med krydret
bådkartofler og rødvinssauce
Marineret svinekam med flødekartofler
2 luksus salater
Kagebord - 3 slags kage og frisk frugt
Pris per kuvert: 398 ,-

Ønsker du en helt speciel sammensætning af
retter til buffeten, kan vi sammensætte et
tilbud til jer!

Alle buffeter laves til min. 10 personer

Tapas
Citrusmarineret krebs på salat
Serranoskinke med soltørrede tomater og
melon
Lakseroulade med rejer og asparges
Tunmousse med æg og rejer
Serranoskinke med flødeost og tranebær
Carpaccio med parmesan og olivenolie
Bresaola-rulle med røræg og krydderurter
Tigerrejer med chilisauce og vandmelon
Kold pestomarineret laks med lime
Chilimarineret kyllingespyd med frisk ananas
Oksekødsspyd med hvidløg og feta
Mini Panna Cotta med fersken og hindbær
Hvid Chokoladebrownie med
hyldeblomstcreme
Ananascarpaccio med mynte
Chokoladebrownie med mousse og bær
Mini Cheesecakes
TAPAS - VÆLG SELV
6 retter: 198 ,Tilkøb:

Oliven
Pesto - rød, gul, grøn
Aioli
Oliventapande

Parmesanknækbrød
Grissini
Syltet Hvidløg
Pr. stk.
5 ,-

Efter Mindehøjtidelighed / Begravelseskaffe
Vi tilbyder at holde deres eftermindehøjtidelighed i hyggelige omgivelser i Foldens Restaurant
Vi har plads til 60 personer i Foldens Restaurant. Restauranten er let tilgængelig med
handikap-venlige toiletter og ingen trapper.
Der forefindes parkering direkte ved indgangen til restauranten

Vi har følgende eksempler på menu til deres Eftermindehøjtidelighed:
Kaffe/the, småkager, boller og lagkage
Smørrebrødssnitter med kaffe/the og småkager
Sandwich med kaffe/the og småkager

98,00 ,98,00 ,98,00 ,-
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