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Vi ved, hvad der skal til, for at alting klapper – også gæsterne 

Det hele begynder med en god snak 
om jeres ønsker og forventninger, hvor 
vi byder ind med inspiration og idéer. 
Mange bliver overraskede over, hvad vi 
kan hjælpe med, så I blot skal komme 
og koncentrere jer om én ting: at have 
alletiders fest.

På de følgende sider præsenterer vi jer 
for vores mest populære festtyper. Men 
lad jer ikke begrænse af dem – måske er 
I mere til fester som disse:

Den hyggelige. Uformel og tid til 
at snakke, begynd fx allerede med 
eftermiddagskaffe og en gåtur, buffet 
kombineret med tallerkenservering, 
forskellige bordstørrelser, irsk kaffe, 
pølsevogn til natmad.

Den hippe. DJ fra start, cocktails til 
velkomst, tapasanretning, vin eller 
cocktailbar. 

Den stilige. Den røde løber rullet 
ud, gæster i lange kjoler og smoking, 
velkomstdrink med bobler, måske 
champagne, der åbnes med sabel, store 
lysestager på bordene, danseorkester  
og underholdning, som vi gerne hjælper  
med at booke.

Kort og godt, lad os i fællesskab skabe 
rammerne for en uforglemmelig fest.

Alletiders fest
september - oktober - november 2021
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Vi spiser jer ikke af med hvad som helst, 

men sætter en ære og faglig stolthed i, 

at vores lokaler er pæne og hyggelige, at 

I betjenes af et venligt og opmærksomt 

personale, at I nyder den gode stemning 

og atmosfære – og ikke mindst, at jeres 

ganer og smagsløg pirres og forkæles, 

når I sætter jer til bords. 

Menuerne byder på lækkerier, der viser 

årstiden og udtrykker den renhed, friskhed, 

enkelhed og etik, som vi gerne vil stå for.

Førsteklassesråvarer afspejler sig i måltiderne, 

og kokkene forener stolte kulinariske 

traditioner med impulser udefra. Der kan 

dækkes ved runde borde med op til 10 

personer ved hver, E-bord, hestesko eller 

firkantede borde. Alle priser inkluderer 

duge og servietter i champagnefarve samt 

blomsterdekorationer. 

Til værtsparret tilbyder vi et værelse uden 

beregning, og alle gæster har mulighed for 

at få 20% på overnatninger i vores store 

værelser inklusiv vores flotte morgenbuffet. 

Derved forlænges festen, så  der også kan 

snakkes over morgenkaffen. 

Ved flere af arrangementerne kan I feste så 

længe, som I har lyst til, så festen må gerne 

vare til den lyse morgen. 

Alle priser og arrangementer i denne 

brochure er beregnet for selskaber på 15 

personer og derover. Er I færre, så kontakt os 

for vores menukort til restauranten. 

Rammerne skal være i orden
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Den Spændende
VELKOMSTDRINK
Et glas bobler.

FORRET
Hvid fiskerillette med kokkens foretrukne grønne 
tilbehør.

HOVEDRET
Langtidsstegt oksefilet med timianglace og  
variation af årstidens bedste tilbehør.

DESSERT
Vaniljepocherede minipærer med vaniljeis og et 
sødt strejf fra køkkenet.

VINE
Husets festvine ad libitum og et 
glas dessertvin. 
 
 

KAFFE
Kaffe og te serveres med hjemmebagt 
kransekage. Her tilbydes 1 cognac eller likør.
 
BAR
Fri bar med øl, sodavand og vin.

NATMAD
Friskbagte croissanter med 
hønsesalat og rejesalat.

Helaftensarrangement 
Pr. person 

925,-
Frokostarrangement 
Fra velkomstdrink til kaffe.
Serveres fra kl. 12-17.
Pr. person

725,-

Tilkøb
Skal vi servere en æblegranité som ganerenser? ................................30,-
Opgradér med 4 slags spiritus i baren, pr. person ............................ 110,-
Den store velkomstsnack med saltmandler, lakridspopcorn, grissini, 
grøntsagsstave og dip .......................................................................50,-
Mokaï efter middagen  .....................................................................95,-

PRØV OGSÅ

TIL SAMME 
PRISER

Den Inspirerende 
buffet i stedet for 

3 retter

Helaftensarrangement

Til et festligt arrangement
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FORRETTER
· Røget grisemørbrad med smagfuldt syltet,  

knas & urter. 

· Røget andebryst med kroens klassiske tilbehør.

· Hvid fiskerillette med kokkens foretrukne 
grønne tilbehør.

HOVEDRETTER
· Ølbraiseret spoleben med kartoffel, skysauce 

og et udvalg af årstidens grøntsager.

· Langtidsstegt oksefilet med timianglace og en 
variation af sæsonens bedste tilbehør.

· Rosastegt lammeculotte med rosmarinsauce og 
tilbehør af efterårsrødder.

DESSERTER
· Vaniljepocherede minipærer med vaniljeis og et 

sødt strejf fra køkkenet.

· Chokoladekage med brombærsorbet samt sødt 
og syrligt.

· Tarte tatin med æble og lækkert tilbehør.

 

3-retters menu
Inklusiv eget lokale
og blomsterdekoration.
Pr. person

375,-
4-retters menu
Inklusiv eget lokale
og blomsterdekoration.
Pr. person

465,-

Forkælelse i efterårsmåneder september - oktober - november

Menu
Her finder du køkkenets menuer med mange muligheder for at sammensætte menuen til jeres 

helaftensarrangement under pakkerne Den Spændende og Den Traditionelle. Ændres vores forslag til 
menuen i pakkerne, kan prisen variere alt efter, hvilke retter, I vælger.
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VELKOMSTDRINK
Husets velkomstdrink, brombærlikør med hvidvin.

FORRET
Rejecocktail à la Hotel Sabro Kro. 

HOVEDRET
Braiseret kalvesteg med flødeskysauce og variati-
on af velsmagende rodfrugter og grønt.

DESSERT
Rødgrød med frossen fløde og knas.

VINE
Husets festvine ad libitum og et glas dessertvin.

KAFFE
Kaffe og te serveres med hjemmebagte  
småkager.
 

BAR
Fri bar med øl, sodavand og vin.

NATMAD
Aspargessuppe med kødboller og brød.

Festarrangmenet
Pr. person 

815,-
Frokostarrangement 
Fra velkomstdrink til kaffe.
Serveres fra kl. 12-17.
Pr. person

620,-

Tilkøb
Den lille velkomstsnack: Grøntsagsstave, grissini og dip  .................................................................. 30,-
Fyldte chokolader  ...........................................................................................................................40,-
Cognac og likør til kaffen  ...............................................................................................................40,-
Forlæng gerne festen, pr. time ekskl. mad og drikke ..................................................................... 700,-

8-timers festarrangement

Den Traditionelle
Det sikre valg med
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Inspirerende buffet
SERVERES I 3 ETAPER
· Røget andebryst med syltede pærer  

og peberrod.

· Svampesuppe med syltede svampe og bacon.

· Lufttørret skinke fra OMHU med pesto  
og frisésalat.

· Koldrøget laks med sauce tatar  
og spinat-æggestand.

· Sprængt kalkunbryst med bacon og flødeost.

· Rosastegt kalveculotte med bagte græskar.

· Flødekartofler. 

· 3 salater efter årstiden.
 

· 2 slags oste med tilbehør.

· Chokoladebrownie med bærkompot.

· Frisk, skåret frugt.
 

Inspirerende buffet  
Inklusiv eget lokale
og blomsterdekoration.
Pr. person

385,-

Storslået middag med

Tilkøb
Husets velkomstdrink – brombærlikør med hvidvin  ......................................................................... 45,-
Husets cava .................................................................................................................................... 60,-
Husets vine, øl og sodavand ad libitum i 4 timer  ........................................................................... 260,-
Kaffe og te  .................................................................................................................................... 35,-
Hjemmebagte småkager  ................................................................................................................ 35,-
Kransekage  .................................................................................................................................... 40,-
Tillæg for servering af medbragt sødt til kaffen ............................................................................... 15,-

Til enhver smag
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Brunch-buffet
·  Laksesalat med friskbagte minicroissant  

 og frisesalat. 

·  Udvalg af pålæg med grønt.

·  Yoghurt med cocktailfrugt.

·  Lun spinatæggekage med bacon og brunch  
 pølse.

·  Brie og blåskimmel med druer og tilbehør. 

·  Pandekager med ahornsirup og chokoladesovs.

·  Hjemmelavet Nutella og marmelader.

·  Skåret frugt og bærtrifli med flødefraiche.

·  Udvalg af brød og smør.

·  Appelsin-, æblejuice og ingefærshot.

·  Kaffe og te.

Den hyggelige og klassiske

Tilkøb
Friskpresset appelsinjuice  ................................................................................................................ 40,-
Lun postej med champignon  .......................................................................................................... 20,-
Tebirkes og kanelsnegle  ................................................................................................................. 20,-
Bitter og Gammel Dansk  ................................................................................................................ 35,-
Mousserende vin ............................................................................................................................ 60,-

Retter til enhver smag

Brunch-buffet
Pr. person 

345,-

Brunch-buffeten serveres i tidsrummet kl. 10 – 14, hvor  

lokalet også er til jeres rådighed. Forlæng gerne festen  

for kr. 500,- pr. påbegyndt time, ekskl. mad og drikke.
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Til en god afslutning på festen

Natmad
Et stort udvalg af

  Aspargessuppe med 
kødboller og melboller  

 Pr. person 

 75,-
  Udvalg af forskellige 

pølser og oste med 
hjemmelavet tilbehør

 Pr. person 

 98,-
  Byg-selv-hotdogs
 Pr. person 

 88,-

  Bruschetta med 
forskelligt fyld 

 Pr. person 

 75,-
  5 klassiske danske 

pølser med klassisk 
tilbehør

 Pr. person 

 85,-


