
Haraldskær Sinatur Hotel & Konference / Skibetvej  140 / 7100 Vejle 
 T. +45 7649 6000 / haraldskaer@sinatur.dk / sinatur.dk 

 

Selskabskort 2018  
 

Haraldskær Sinatur Hotel & Konference byder dig velkommen i smukke historiske 

omgivelser, tæt på naturen og med stor fokus på stemning og atmosfære. Vores restaurant 

og lokaler danner perfekte rammer for glædelige stunder, som sent vil glemmes. 

Menuen til din fest sammensættes med stor omhu, og alt tilberedes fra bunden. Vi finder 
råvarer og inspiration i naturen, og vi bestræber os på så vidt muligt at købe lokalt og 

økologisk. Hvad enten du vælger en middag eller en buffet, så får du en udsøgt 

smagsoplevelse, som både du og dine gæster vil huske. 

 

  

Indsæt billed 



 

 

 

Sæsonmenuer 
 

Haraldskær Sinatur Hotel & Konference vægter bæredygtighed, og brugen af lokale råvarer 
højt i vores gastronomiske profil. Derfor vil menuen variere fra årstid til årstid. Vi bestræber 
os på at skabe spændende retter ud fra de råvarer køkkenet har til rådighed.  
 

Eksempel på sæsonmenu: 
 

Slethvar – Asparges – Smør 

Ristede slethvar serveret med asparges fra Assens og brunet smørsauce 
 

Torsk – Sommerkål – Kålrabi 

Torskefilet dampet i sommerkål med syltede kålrabisauce 
 

Kalv – Ærter – Løg 

Kalv fra Kildegården serveret med smør, pocherede ærter fra Assens, stegt kalvebacon, nye 
kartofler og sauce på timian 
 

Ost – Kerner – Sødt 

Elmegaarden oste med knækbrød, ristet rugbrød og sødt 
 

Jordbær – Rabarber – Skovsyre 

Jordbær og rabarber er et godt makkerpar,  
her serveret som kage, is og kompot. Plus lidt syre fra skoven 
 

 

Pris pr. gæst ved min. 20 personer 

3 retter kr. 425,- pr. person 
4 retter kr. 475,- pr. person 
5 retter kr. 525,- pr. person 
 



 

 

Festarrangement  
 

Kan afholdes såvel som frokost som aften arrangement 

 

Velkomstdrink 

Restaurantchefens valg 
 

Sæsonmenu eller festbuffet  

Vælges ud fra Haraldskærs sæsonmenuer eller buffet 
 

Vin, øl og vand ad libitum under middagen 

Husets vine, øl og vand servers 
 

Kaffe/te 

Serveres med hjemmelavet sødt  
 

Natmad 

Vælges ud fra Haraldskærs natmadsmenuer  
 
 

Opdækning 

Blomster, levende lys og isvand er inkluderet 
 
 
 

 

Pris pr. gæst ved min. 20 personer 

3 retter kr.    950,- pr. person 
4 retter kr. 1054,- pr. person 
5 retter kr. 1144,- pr. person 
 
Børn under 13 år er halv pris. 
 
Prisen er baseret på eget lokale.  



 

 

Festbuffet 2018 

 

 

Det kolde 

Torsk – Persille – Syre 

Torsken vi bruger er fra enten Fåborg eller Vestkysten. Den rulles i tørret persille fra haven 
og anrettes med urtemayo og sprødt. 

Ørred – Rygeost – Rugbrød 

Dansk ørred serveret med sødet fynsk rygeostcreme og rugbrøds-mysli. 

Haraldskærs hjemmelavede kød delikatesser efter sæson 

Kan vi lave det selv, så vil vi lave det selv. Vi salter, krydrer, koger og modner vores kød selv. 
Vi sylter, rister og skærer de grøntsager, som er klar i haven, skoven og marken som tilbehør. 
Gode salater, dressinger, friskbagt brød og det gode smør står også klar på bordet. 

 

Det varme 

Kavl 

”Man kan smage på kødet, hvor godt dyret har haft det under sin opvækst”. Med stor 
kærlighed til dyrene og til den smukke natur ved Mariager Fjord producerer Gitte og Erik 
Skovsgaard dansk kødkvæg. 

Hanekylling 

Fra Hopballe Mølle der ligger ved Grejs Å mellem Vejle og Jelling i den nordlige ende af den 
naturskønne Grejsdal. ”Kyllingerne trives og har masser af plads til at røre sig på – det kan 
ses og smages på kødet. Kødet har mere struktur, smag og kraft.” 

Gris fra Svendborg 

Kvalitet tager tid – og det får Svendborg Gourmetgris rigeligt af.  
”For at bevare kødets saft og kraft, bliver en gourmetgris ikke nedkølet 
 i frysetunnel men køles langsomt ned på krog og modnes derved naturligt.”  
Der serveres kartofler, saucer og grøntsager efter sæson til de varme retter,  
indtil du er mæt og glad. 
  



 

 

 

 

 

 

Det søde og bløde 

Oste fra Elmegaarden – Marmelade – Kerner 

Mejeriet er Danmarks mindste mejeri og producerer ca. 200 kg. ost om ugen. Osten serveres 
med sæsonens marmelade og knækbrød. 

Kartoffel – Hvid chokolade – Aroniabær 

Klassisk Haraldskær dessert som består af kartoffelkage, hvid chokolademousse og 
aroniabærdrys fra Elkærholm ved Vester Nebel (Kolding). 

Sæsonens dessert 

Sommeren er bær, vinteren er æbler. Med flødeskum og makroner. 

 

Pris pr. gæst ved min. 20 personer 

kr.   425,-  
  



 

 

 

Tilkøbsmuligheder 
 

Bryllupsreceptionspakke 
 

Bryllupskage med Spumante  
Salte snacks, sprøde brød, kikærtecreme 
Fadøl, hvidvin og blandet vand 
 

Pris pr. gæst ved 2 ½ time             

kr. 250,- 

 

Bar 

Bryllupskage overtrukket med marcipan 
og pyntet med blomster                       kr.   85,- 
 
Appetizer ved velkomsten                 kr.    45,- 
 
Salte snacks til velkomst eller bar  kr.   30,- 
 

Vi laver løsninger lige fra ta’ selv til cocktail og hos os lukker festen ikke før sidste gæst er 
gået i seng 
 

Natmad Vælg mellem et af de fem forslag 

 

 

Suppe – Fyld – Sprødt 
Vinterens suppe kunne laves på jordskokker, græskar, svampe og løg  
Sommerens suppe med asparges, tomat, ærter og pastinak 
 

Tærte – Salat 
Lune grøntsagstærter og årstidens salat 
 

Frikadeller – Kartoffel – Rødbeder 
Lune frikadeller med kartoffelsalat 
 

Pølsebord 
Pølsebord ”som vi kender det” med salt, surt og fedt 
 

Hotdog 
Stegte slagterpølser med garniture   
 

Pris pr. gæst ved min. 20 personer                                                                               kr.   115,-       



 

 

 Konfirmation 2018  
 

6 timers konfirmationsarrangement  

 

Velkomstdrink 

Mousserende til de voksne og Ørbæksaft til børnene 
 

Den lækre festbuffet  

Vores buffet består af 3 forretter, 3 lune retter, 2 desserter samt oste 
– se “festbuffeten 2018” på side 4 
 

Drikkevarer til middagen 

Husets hvid- og rødvine, økologisk saft, øl og sodavand ad libitum samt 1 glas Asti Spumante  
 
 
Kaffe med kransekage samt økologisk saft og øl 
 
 

Opdækning 

Blomster, levende lys og isvand er inkluderet 
 
 
 
 

 

Pris pr. voksen kr.    768,- pr. person 
Pris pr. ung fra 12 til 18 år kr.    588,- pr. person 
Pris pr. barn fra 2 til 11 år kr.    388,- pr. person 
 
 
Prisen er baseret på eget lokale.                                                                         

 


