
S E L S K A B S K O R T

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til vores personale

Forretter
Bagt torsk med variation af rødbede samt
blanket sauce
Hummersuppe med jomfruhummer, fennikel
og urter
Røget kulmule med æggeblomme, agurk og
dild fløde
Jordskokke suppe med skinke, syltede
jordskokker og urter
Kyllingeterrin med rabarber, sprødt skind og
syltede løg
Rillette af gris med puffede svær, dijonnaise,
salat af frisé og pære
Gravad kalveinderlår med syltede bøgehatte,
purløgsmayo og havgus ost
Asparges med lyssej og ægte sauce – sæson april,
maj og juni - Tillæg kr. 35,-
Stenbiderrogn med 48% cremefraiche, løg og
brød  – sæson januar, februar og marts -
Tillæg kr. 45,-
Klassisk forret – Butterdejs skal med høns i
asparges

Hovedretter
Langtidsstegt kalvefilet med variation af selleri og
sauce salmis
Helstegt oksefilet med variation af gulerødder og
sauce bordelaise
Krondyrfilet med stegte rødder og brombær sauce -
Tillæg kr. 35,-
Stegt svineryg med variation af løg og timian glacé
Svinebryst med spidskål, svampe og løgsauce
Kalvekæbe og kalvemørbrad med variation af
persillerod og kalveglacé - Tillæg kr. 35,-
Stegt kyllingebryst med farseret porre, sprødt skind
og porre á la creme
Lammekølle med ratatouille og sauce provence
Stegt havtaske med variation af blomkål og
muslingesauce - Tillæg kr. 35,- 
Bagt hellefisk med broccoli, nødder og sauce beurre
blanc
Bagt torsk med svampe, æbler, bacon og sauce vin
Blanc
Klassisk hovedret – Gammeldags kalvesteg med
tyttebær, bønner, kartofler, waldorfsalat og skysauce

Vælg imellem Pommes Anna, urtestegte, kogte,
fondant eller kroket

Kartofler
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Forret, hovedret, dessert og natmad
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S E L S K A B S K O R T

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til vores personale

Desserter
Chokoladebrownie med salt karamel, syltede
æbler og passionssorbet
Pannacotta med syltede solbær og solbærsorbet
Ymerfromage med appelsinpuré og appelsinsorbet
Æbletærte med vaniljeis og nødder
Letfrossen gatéau Marcel med citrusfrugter og
vaniljeis
Citrontærte med marengs, crunch og sorbet
Klassisk dessert – Hjemmelavet islagkage med
syltede bær

Natmad
Flødelegeret karrysuppe med hønsekød og ris
Ungarsk gullaschsuppe med spidskommen
Flødelegeret aspargessuppe med kødboller
Croissanter med hønsesalat eller rejesalat
Biksemad med spejlæg og sauce bearnaise
Frikadeller med kartoffelsalat
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Forret, hovedret, dessert og natmad

Forret, hovedret, dessert - pris pr. kuvert fra 395,-
Natmad - pris pr. kuvert fra 95,-

Minimum antal: 20 personer

Pølsebord 
Pølse- ostebord

Tillæg 
Kr. 25,-
Kr. 45,-
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Buffet

Buffet 1
Dampet kold skærising med
fennikel og appelsinsalat
Rimmet torsk med
purløgsmayonnaise og syltede løg
Kugler af varmrøget laks med urter,
agurk og salat
Røget dyrekølle med syltede bær og
svampe
Spanske pølser med oliven og
tapenader
Rosastegt oksefilet med ratatouille
Krondyrkølle med bagte gulerødder
Bagt hellefisk med urter tapenader
Grønsagstærter
2 slags kartofler
Diverse salater
Oste med tilbehør
Panna cotta med skovbærkompot

Buffet 2
Røget torsk med syltede grøntsager
og purløgsmayonnaise
Pankostegt rødspætte med syltede
kål og citron
Carpaccio af røget okse med ost,
peberrod og urter
Ballotine af kylling med porre,
bacon og urter
Grillet svinekam med jordskokker
og timiansauce
Helstegt oksefilet med ratatouille og
rødvinssauce
Stegt kulmule med broccoli, løg og
skinke
Grønsagstærter
2 slags salater
Stegte kartofler
Flødekartofler
Oste med tilbehør
Chokoladekage med frugtsalat

Pris pr. kuvert 395,-
Minimum antal: 20 personer
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Varighed for brunchbuffet: 3 timer. 
Minimum antal: 20 personer

S E L S K A B S K O R T
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Brunch

Tilkøb
Juice 
Cava, pr. glas 

Kr. 35,-
Kr. 90,- 

Brunchbuffet
Pandekage med lys sirup & bær
Skyr med rabarberkompot & mysli
Røræg med peber bacon & krydret
brunchpølse
Croissant med hønsesalat & bacon
Spegepølse & rullepølse
Toast med gammelknas ost &
skinke
2 slags Arla unika ost
Chokoladebrownie med salt
karamel
Marmelade & nøddecreme
Brød med sønderhaven smør
Kaffe/te

Pris pr. kuvert
Kr. 248,-
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E K S T R A  T I L  F E S T E N

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til vores personale

Fest til fast pris
Varighed 7 timer inkl.

Velkomstdrink skaga speciel, 3 retters
menu eller buffet, husets vin ad libitum
inkl. 1 glas dessertvin, kaffe med
småkager, natmad samt fri øl, vand og
vin.:

Pris pr. person 

Ovenstående pakke inkl. alm. spiritus
efter middagen
Pris pr. person 

 Ekstra timer ifb. fest til fastpris,
pr. person pr. påbegyndt time fra

Kr.    995,-

Kr. 1.195,-
 

Kr. 150,-

Øl og sodavand
Sodavand pr. flaske
Øl pr. flaske

Kr. 35,-
Kr. 40,-

Vin
Husets hvid- og rødvin pr. glas
Husets hvid- og rødvin pr. flaske

Husets vine ad libitum under middagen
inkl.1 glas dessertvin

Vi har et større udvalg af vin, som kan
tilpasses netop jeres menu. 
Pris efter aftale.

Kr.   90,-
Kr. 325,-

Kr. 325,-

Kaffe/Te
Kaffe/te
Småkager
3 stk. fyldte chokolader
Kransekage

Kr. 35,-
Kr. 35,-
Kr. 50,-
Kr. 50,-

Spiritus
Spiritus pr. 2 cl. 
Spiritus pr. flaske 
Alm. likør, f.eks baileys, cointreaua pr. 
2 cl. 
Husets cognac pr. 2 cl.

Fri bar efter spisning – 3 timer
Inkl. øl, vand, vin og alm. spiritus

Gin bar, cocktails m.m. pris efter aftale

Kr. 35,-
Kr. 600,-

Kr. 48,-
Kr. 58,-

Kr. 325,-

Velkomst
Udvalg af snacks 
Skaga speciel 
Kir (hvidvin med Creme de Cassis) 
Kir Royal (mouserrende vin med
Creme de Cassis)
Crement de Bourgogne
Cava

Kr. 65,-
Kr. 55,-
Kr. 65,-

Kr. 75,-
Kr. 85,-
Kr. 75,-
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- der fuldender den perfekte dag
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E K S T R A  T I L  F E S T E N

Oplysninger om allergener fås ved henvendelse til vores personale

Børnemenu
Kylling nuggets med pommes
2 røde pølser med pommes
Fiskefilet med pommes 
Is med chokoladesauce 

Kr. 78,-
Kr. 78,-
Kr. 78,-
Kr. 68,-

Overnatning
Vi tilbyder gratis overnatning til
værtsparret.
Til jeres gæster kan vi tilbyde specielle
priser.

Enkeltværelse inkl. morgenmad 
Dobbeltværelse inkl. morgenmad

Ovenstående priser kan kun opnås ved
direkte henvendelse til hotellet.
Telefon.: 98 94 55 00
Mail.: skaga@skaghaotel.dk

Kr. 625,-
Kr. 825,-
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- der fuldender den perfekte dag

Blomster
Enkelt blomster i vase er inkl. i prisen.
Blomsterdekorationer pr. stk. fra Kr. 250,-
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