PRAKTISK INFO

Voldum-Hallen er perfekt til den aktive familiefest !
Hvis hallen er ledig, er den til fri afbenyttelse til boldspil og leg.
Tumlerum/puderum til de mindste er også til jeres
rådighed.

MENUKORT OG PRISLISTE

Alle priser er incl. Servering, lokaleleje og service
Priserne er excl. duge og blomsterdekorationer
OBS: Brunch, pålægsbord og buffet-priser er ved minimun 20
kuverter.
Menukortet er vores forslag til en god fest.Har du selv andre
forslag og ønsker, er du velkommen til at kontakte os.
Vi kan lave alt fra simremad til tapas. Ring eller skriv!
voldum@vhallen.dk
86491500

Gældende pr. jan 2018

Telefon 86 49 15 00 mobil 40 81 37 14
voldum@vhallen.dk—www.voldum-hallen.dk

DRIKKEVARER

FORRETTER
1

2 Tarteletter med høns i Asparges

65,00

2

Kold hønsesalat med ananas og flute

55,00

3

Tunmousse med rejer, dressing og flute

75,00

4

Parmaskinke med melon og pesto på salat med flutes

75,00

5

Varmrøget laksemousse med ristet brød og krebsehaler

85,00

6

Kold laks med rejer, asparges, dressing og flute

85,00

HOVEDRET
8

Flæskesteg med skysauce hvide og brune kartofler, franskekartofler, rødkål og asier

145,00

9

Mørbradbøffer a la creme med ris, flute og salat

155,00

10

Chili-vanilie marineret skinkesteg med flødekartofler og salat

150,00

Velkomstdrink

40,00

Hvidvin Italien

185,00

Rødvin Italien

185,00

Portvin/dessertvin

235,00

Pilsner

28,00

Sodavand

20,00

Kaffe og te pr. kuvert

20,00

Isvand i kande ( gratis ved køb af vin)

10,00

HOVEDRETTER

BRUNCH
1

Græsk youghurt m. musliknas og blåbær
Marinerede sild med karrysalat
ELLER røget laks med asparges
Røræg med brunch pølser
Små pandekager med ahornsirup
Lun leverpostej med bacon
2 slags pålæg med pynt
2 slags ost med druer

235,00,00

11

Forlorenhare med fløde-skysauce, kartofler, ribsgele, asier,
årstidens grønt

155,00

12

Kalvesteg stegt som vildt med hvide og brune kartofler,
waldorfsalat, tyttebær, asier og franske kartofler, vildtsauce

175,00

13

Rosa stegt oksestriploin med ovnstegte kartofler, salat og
bearnaisesauce

195,00

14

Helstegt oksemørbrad med smørristede kartofler og årstidens
grillede grønsager, rødvinssauce

235,00

Incl. juice, kaffe og te

DIVERSE
Smørrebrød , håndmad / højtbelagt
Stjerneskud med dampet og stegt fisk, rejer, dressing
Ostebord med 4 slags pålæg, pate og 4 slags ost.

20,00 /28,00
89,00
129,00

Lagkage eller kringle incl kaffe
Gl.dags æblekage med fløde incl kaffe

65.00
65,00

1/1 bolle m smør og lagkage ELLER kringle , incl kaffe

90,00

Petit four/ kransekage til kaffen, 2 stk

25,00

Småkager til kaffen

10,00

BUFFET

DESSERT

15

Citronfromage med flødeskum

60,00

16

Chokoladekage med rørt is og hindbærsauce

75,00

17

Lun æbletærte med cremefraiche og flødeskum

70,00

18

Hjemmelavet islagkage med pistacie og nougat

80,00

19

Tiramisu

85,00

20

Frageliteroulade med bærcoulis og friske bær

85.00

21

Chokolademousse i nøddekurv med bærsauce

85.00

1

Tunmousse med rejer og dressing
Marineret svinekam m. champignon-flødesauce
Baconsvøbt kyllingefilet
Små krydderkartofler
2 slags salat
Brownie med vaniliecreme og marinerede frugter
Incl. Flutes og smør

235,00

2

Røget laks med rejer og pesto på salat
Hønsesalat på ananasring
Chili-vaniliemarineret skinkesteg
Langtidsstegt oksestriploin med whiskysauce
Små krydderkartofler
3 slags salat
Islagkager med marcipan og chokolade
Incl. Flutes og smør

275,00

3

Kold dampet laks med rejer og dressing
Porretærte
Glaseret skinke
Langtidsstegt lammekølle med rosmarin og hvidløg
Okseculotte m bearnaisesauce
Små krydderkartofler
Flødekartofler
3 slags salat
Frageliteroulade med bær og hindbærsauce
Incl. Flutes og smør

325,00

NATMAD
22

Trekant sandwich med tun-,hønse- og skinkesalat ( 2 stk pr.
pers.)

55,00

23

Hotdogs, lav selv, med det hele

55,00

24

Klar eller aspargessuppe med kødboller og flute

60,00

25

Pizza m pepperoni og skinke og salat

60,00

26

Biksemad med bernaisesauce og rødbeder

65,00

27

Græske eller alm. Frikadeller med kartoffelsalat

65,00

28

Hjemmebagte boller med 3 slags pålæg og ost

70,00

