
 
 
 

 
 

 

Storebælt byder dig velkommen i smukke natur omgivelser, tæt på vandkanten.  
Vi ønsker at danne rammerne for dit arrangement i overensstemmelse med vores værdier. 

Nærvær – i netop dit arrangement med fast kontaktperson 

Gastronomi – i højsæde med lokale og gode råvarer og kokke der gør sig umage 

Natur – i vores omgivelser og værdisæt 
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Servers med hjemmelavede snacks 
 

Vælges ud fra Sinaturs månedsmenuer eller buffet 
 

 

Serveres med sødt fra egen konditor 
Hertil serveres 1 avec

 

 
Frit valg fra kortet 

 

Festpakken er inklusiv duge, servietter, lys, samt en 
enstilket blomst i vase 
Vi formidler gerne kontakt til en 
blomsterdekoratør, hvis I skulle ønske det.  
 
 
Festarrangement 8 timer: kr. 1195,- pr. per. 
(min. 20)  
Børn under 13 år er halv pris. 
Prisen er baseret på eget lokale.  
Arrangementets varighed er 8 timer fra 
velkomstdrink serveres  

k 

 

 

 

Vælges ud fra Sinaturs månedsmenuer eller buffet 
 

Serveres med sødt fra egen konditor  

Festpakken er inklusiv duge, servietter, lys, samt en 
enstilket blomst i vase 
Vi formidler gerne kontakt til en blomsterdekoratør, 
hvis I skulle ønske det. 
 

 
 
 
 
 
 
Festarrangement 6 timer: kr. 925,- pr. per.(min. 20 ) 
Børn under 13 år er halv pris. 
Prisen er baseret på eget lokale. 
Arrangementets varighed er 6 timer fra 
velkomstdrink serveres.
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Bagt torsk med økologisk Høost, hertil serveres 
sprøde løg, syltede løg og sauce Blanquette. 

Røget hjerte fra krondyrene i de danske skove, hertil 
serveres syltede tyttebær, svampemayonnaise og 
sprød malt. 

Den økologiske and fra Gråsten i to tilberedninger 
serveres med cremede gulerødder, stegte svampe 
og braiseret pastinak, hertil portvinssky og ristede 
kartofler. 

Rosastegt tyksteg og rillette af tykkam fra økologisk 
okse serveres med rosenkål, brændte løg og bagte 
beder, hertil pommes Anna og en kalvesauce smagt 
til med vores henkogte bær. 

Hjemmerøget Hvid Sønderhaven med mandler i 
vores egen honning og solbærkompot. 

Jordskokkekage med syltede havtorn, sprød 
marengs og sorbet af danske æbler. 

Lun suppe af hengemte solbærmed sprød havre og 
vaniljeiscreme. 

 

Skindstegt rødfisk og sprød pakke med dansk 
hummer, hertil serveres danske underjordiske 
grøntsager og sauce Nage. 

Carpaccio af økologisk oksemørbrad hertil 
serveres hjemmesyltet grønt, flager af økologisk 
ost og sprød rug. 

Braiseret kalvebryst og paneret kalvebrissel med 
jordskokkepuré, æbletern og syltede løg hertil 
serveres knuste kartofler og kraftig kalvesauce. 

Farseret vagtel med dansk grønkål, cremede 
gulerødder og saltbagt selleri, hertil serveres 
ristede kartofler og sauce supreme. 

”Den Hvide Dame” serveres på smørstegt 
stenalder brød, hertil vores egen honning.  

Æble panna cotta med sprøde æblegrene og 
sorbet af økologisk kærnemælk. 

Fromage med masser af god rom i vandbakkelser 
med marinerede kirsebær 
 og chokoladesorbet
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Den fine rogn fra stenbideren hertil serveret med 
økologisk hytteost, syltede blomkål, purløg og 
sprødt brød. 

Rørt tatar af økologisk okse med sort hvidløg, 
ramsløg, gedeost og økologisk boghvede. 

Rosastegt filet af kødkvæg med røget selleripuré, 
syrlige løg og fattigmandsasparges, hertil 
serveres Pommes Anna og kraftig timiansky. 

Dansk velfærdskylling i to tilberedninger med 
”otto” lavet på hvedekerner, hertil serveres friske 
krydderurter, syltede gulerødder og ristede 
svampe samt klorofyl olie. 

Hjemmerøget friskost med radiser, frisée, purløg 
og malt. 

Brændt vaniljecreme med økologiske 
citrusfrugter. 

Chokolademazarin med vaniljefromage og 
solbærgele, hertil serveres is lavet af økologisk 
skyr. 

 

  

Stegt kuller med brændt fattigmandsasparges, 
bisque af skaldyr og masser af purløg. 

Kalveinderlår marineret i økologisk mørk øl fra 
Ørbæk Bryggeri serveret med ramsløgspesto, 
tørrede tomater og knækket brød. 

Filet og kæbe af de glade grise med krølle på halen, 
hertil røget persillerodspuré, stegte kejserhatte og 
økologiske porrer, serveret med ristede kartofler 
og timiansky. 

Stegt filet og plukket skank af de danske lam, hertil 
jordskokker og persille, serveres med pommes røsti 
og lammesky med rosmarin og hvidløg. 

Røget Rød Løber fra Arla Unika med syltede 
rabarber og sprødt. 

Tempereret mazarin med vaniljeskyr og sorbet på 
de fine rabarbere. 

Kiksekage a la Storebælt med et strejf af karamel, 
hertil citronsorbet. 

 



 
 
 

Side 4 af 19 
 

Nordsørejer og fynske hvide asparges med sauce 
mousseline og krydderurter. 

Velouté lavet af danske velfærdskyllinger med fine 
grønne asparges og plukket kød, hertil klorofyl olie 
og sprøde croutoner. 

Meunierestegt hel rødtunge med salat af fennikel, 
radiser og dild, hertil smørdampede fynske 
asparges, citron, nye lokale kartofler og økologisk 
smørsauce. 

Ribeye af kødkvæg fra friland med 
sennepsmarineret spidskål, fine gulerødder og 
grønne asparges, hertil nye lokale kartofler og 
kalvesauce. 

Friteret Camembert fra Møn med danske æbler i 
egen juice. 

Marengs med vaniljeparfait, rabarbersorbet og 
gran. 

Chokoladefondant med vaniljeiscreme, 
rabarberkompot og friske kys. 

  

Stegt Søtungefilet, hertil frisk dansk spinat, spæde 
urter og luftig dildsauce. 

Røget filet af den danske sommerbuk med 
marineret grønne jordbær, asparges, sprød havre 
og mayonnaise lavet af koldpresset rapsolie. 

Helstegt kalvefilet stegt på grill med forårsløg, 
økologiske danske svampe og fynske hvide 
asparges, hertil lokale kartofler og humlesauce. 

Slethvar stegt med økologisk ølandshvede, serveret 
på perlebyg ”otto” med fine gulerødder, porrer og 
strandurter, hertil cremet blåmuslingesauce. 

Den økologiske Høost, serveret med 
sommergulerod, som kompot, syltet, rå og med top. 

Friske sommerbær med lun sabayonne, sprød 
sesam og sorbet af hybenroserne fra stranden. 

Vores svar på den danske klassiker ”Koldskål” 
med æggesnaps, sorbet af økologisk kærnemælk  
og hjemmelavet kammerjunker. 
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Rulle af rødtunge med kulmulesoufflé, hertil lun 
broccoli og sauce med økologisk rygeost. 

Røget bryst fra den danske unghane med syltede 
rabarber, ærter og purløgsmayonnaise. 

Økologisk oksemørbrad på brændt 
blomkålscreme med friske danske majs vendt 
med løg, estragon og kantareller, hertil nye 
danske kartofler og timiansky. 

Fynsk lam, filet og skank serveret med økologiske 
spidskål og østfynske ærter, hertil lokale kartofler 
og sauce supreme. 

Økologisk Digekrone fra Arla med kompot af 
hyben og brombær, hertil serveres hjemmebagt 
stenalderbrød. 

Friske bær på tærtebund fra egen konditor, med 
chokoladeiscreme, sand og blomster. 

Iskold rabarberconsommé med sprød crumble, 
rabarbersorbet og syrlige urter fra haven. 

 

 

Kammuslinger, fynske ærter, smørpocheret selleri 
med krondild og lun kørvelsauce. 

Iskold consommé af de danske tomater, hertil røgede 
nye kartofler, spæde urter og økologisk creme 
fraiche 48 %. 

Mørbrad fra de glade grisebasser, med soufflé af 
unghanebryst og krydderurter fra haven, serveret 
med stegte kantareller og spinat, ræddikker bagt 
med hø og tang fra vores strand, hertil nye lokale 
kartofler og timiansky. 

Helstegt filet af kalvene fra friland med friteret 
brissel, danske bønner, nye gulerødder og couscous 
af blomkål, hertil ristede østfynske kartofler og 
kalvesauce. 

Biodynamisk Gule Kristian fra Kristiansminde 
Gårdmejeri med råmarineret østfynske jordbær og 
hjemmelavet knækbrød med økologiske kerner. 

Hindbærblondi fra egen konditor med 
chokoladechips og kærnemælkssorbet  

Kirsebærcrumble med vaniljeiscreme  
og sprød honning fra egen bistad
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Rulle af torsk med porreraske, serveret med 
danske tomater, æbler fra haven og purløg, hertil 
en sauce lavet af mousserende vin og masser af 
økologisk smør. 

Stor butterdejsskal med frikassé af 
velfærdskyllinger, rødder og krydderurter. 

Rulle af brystet og braiseret kæbe af de gode lam, 
med kartoffelpuré, fynsk peberrod, danske beder 
og hvidløg, hertil lammesky. 

Rosastegt tyksteg og braiseret kam fra 
ungdyrene på friland med østershatte, danske 
rosenkål og jordskokker, hertil kartoffelsouffle 
med persille og kalvesauce. 

Svendbo fra Gundestrup mejeri, lagret i 24 
måneder serveret med syltede dadler, 
hybenchutney og sprøde hjemmebagt knækbrød. 

Sorbet og consommé af de danske blommer, med 
brændt hvid chokolade og økologiske mandler. 

Hengemte brombær med hjemmelavet vaniljeis 
og karamelliseret hasselnødder. 

 

 

Citrusmarineret laks med økologisk hytteost, syltet 
gulerod og malt. 

Danske velfærdskyllinger som terrin og som 
nuggets, hertil purløgsmayonnaise, saltet agurk og 
sprøde maltflager. 

Langtidsstegt filet og sprængt bryst af de 
økologiske svin, hertil confiterede jordskokker, 
dansk grønkål og puré af danske æbler, serveret 
med sauce Choron og peberbagte små kartofler. 

Rosastegt culotte af de danske ungdyr fra friland 
med stegte svampe fra de danske skove, braiseret 
persillerod og cremet gulerod, hertil confiteret 
kartoffel og kraftig kalvesauce  

Nordjysk økologisk Thybo fra Thise mejeri serveret 
med marineret havtorn  

Æblekompot med skilt fløde, purløgsolie og 
hjemmelavet vaniljeiscreme.  

Brownie med små kakaokys, og havtornsorbet.
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Cremet suppe af de danske jordskokker, serveret 
med sprød Hr. Nielsen skinke, purløgsolie og 
tørrede krydderurter fra haven. 

Saltet torsk med blødt og sprødt Hokkaido, 
dildmayonnaise, rug og karse.  

Kronvildt fra de danske skove i to tilberedninger 
med tyttebærkompot, svampe og blade af danske 
rosenkål, hertil Pommes Anna og vildtsauce med 
henkogte brombær. 

Mørbrad og kæbe af de glade grisebasser med 
cremet hokkaido, bagte beder og persille, hertil 
ristede små kartofler og timiansky. 

Ask fra Arla unika med græskarmarmelade og 
chips af svampe. 

Klassisk citrontærte med brændt marengs og 
citrus sorbet.  

Hasselnøddetærte, karamel og chokolade. 

 

Stegt lange på æblekompot med purløg og sprødt 
bacon af økologisk gris. 

Mørk suppe af danske jordskokker serveret med 
sprød Hr. Nielsen skinke og purløg. 

Dansk and i to tilberedninger serveret med dansk 
grønkål, pommes Parisienne og skorzonerrødder i 
persille og citron, hertil kraftig gåsesky. 

Sprængt bryst af de danske økologiske okser med 

tranebær og valnødder, hertil figenrødkål og 

brændt persillerod, serveret med portvinssauce og 

petit kartofler bagt med vores egen honning. 

Gammel knas med julemarineret nødder og kerner. 

”Honningkage” med honning fra vores egne stader. 

Pæretærte med nougat og økologiske  
mandler, hertil fløde is med god  
mørk chokolade 
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Til forretterne serveres friskbagt brød fra eget bageri og økologisk smør. 

 

Langtidssaltet laks med pesto efter sæsonen og sprød økologisk rug. 

 
Terrin af økologisk svineskank med syltede økologiske asier og ostecreme. 

Til hovedretterne serveres hjemmebagt brød fra eget bageri og to salater efter køkkenchefens humør og 
sæson. 

Rosastegt økologisk okseculotte med dansk kål og syltede gulerødder, hertil hjemmepisket bearnaise 
sauce. 

Saftig filet af de økologiske grise, med økologiske jordskokker og spinat, peberbagte små kartofler og 
timiansauce. 

Panna cotta med knas og frugtgele.  

Mazarinkage med saltede mandler hertil hvid chokoladecreme og krokant af økologiske 

hasselnødder. 
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Til forretterne serveres friskbagt brød fra eget bageri og økologisk smør.

Langtidssaltet laks med pesto efter sæsonen og sprød økologisk rug. 

Terrin af økologisk svineskank med syltede økologiske asier og ostecreme. 

Torsk i sprød frakke med svampemayonnaise, syltet løg og friske krydderurter. 

Til hovedretterne serveres hjemmebagt brød fra eget bageri og to salater efter køkkenchefens humør og 
sæson. 

Rosastegt økologisk okseculotte med dansk kål og syltede gulerødder, hertil hjemmepisket bearnaise sauce. 

Saftig filet af de økologiske grise, med økologiske jordskokker og spinat, peberbagte små kartofler og 
timiansauce. 

Bagt hvid svømmer fra Storebælt med citron og dild, hertil kompot af gule og grønne tomater. 

Tre oste fra de danske gårdmejerier med hjemmesylterier og knækbrød af økologiske kerner. 

Mazarinkage med saltede mandler hertil hvid chokoladecreme og krokant af økologiske hasselnødder

Panna cotta med knas og frugtgele. 
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 – se side 11 

Serveres med sødt fra egen konditor

Festpakken er inklusiv duge, servietter, lys, samt 
en enstilket blomst i vase. Vi formidler gerne 
kontakt til en blomsterdekoratør, hvis I skulle 
ønske det 

 
 
 
 

 
 
Konfirmationsfest: kr. 795,- pr. per. (min 20) 
Børn under 13 år er halv pris. 
Arrangementets varighed er 6 timer fra 
velkomstdrink serveres 
 

 

 – se side 11 

Serveres med sødt fra egen konditor 

 

Frit valg fra kortet 

Festpakken er inklusiv duge, servietter, lys, samt 
en enstilket blomst i vase. Vi formidler gerne 
kontakt til en blomsterdekoratør, hvis I skulle 
ønske det 
 
 

 
Konfirmationsfest: kr. 995,- pr. per. ( min. 20) 
Børn under 13 år er halv pris. 
Arrangementets varighed er 8 timer 
 fra velkomstdrink serveres 
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Sprød butterdejsskal med velfærdskyllinger og 
aspargesfrikassé. 
 

Storebælts egne kyllingenuggets med kold 
bearnaisedyppelse. 
 

Varmrøget laks rørt med friske urter og økologisk 
creme fraiche, hertil syrlige kartoffelchips og creme af 
økologisk rygeost. 
 

 

Rosastegt tyndsteg af dansk kødkvæg med bagte 
rødder og syltede løg. 
 

Stegt bryst af økologisk kylling med marineret rabarber  
 

Mini burger med pulled pork og coleslaw med røg. 
 

Til hovedretterne serveres der ristede kartofler, sauce 
bearnaise, brun kalvesauce og to salater efter årstiden 
og køkkenchefens humør. 
 

Chokolade brownie med trefarvet is  
 

Vanilje panna cotta med sorbet, knas og frugtgele. 

To oste fra de danske gårdmejerier med sprødt og alt 
det gode fra syltekrukken. 

(Vælg 3 retter imellem disse) 
 

Terrin og nuggets af danske velfærdskyllinger 
med ramsløgscreme og saltet agurk, hertil friske 
krydderurter. 

Røget laks med syltede rodfrugter, økologisk 
hytteost og sprødt brød. 

Rosastegt kalvetyksteg og sprød kalvetykkam, 
serveret med forårets fine spidskål og friske små 
gulerødder, hertil pommes Anna, Bearnaise sauce 
og kalvesauce. 

Den glade gris med sprøde svær, karamelliserede 
små kartofler, persillerodspuré og ristet 
persillerod, hertil flødesauce og persillekartofler. 

Vanilje panna cotta med sorbet, knas og frugtgele. 

Chokolade brownie med rabarber som kys, gele 
og sorbet. 
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 Se udvalget af snacks under tilkøb 

 

 

 

Kr. 305,- pr. per. 

Ønskes der fri bobler til receptionen så kr. 325,- pr. per. 

 

 

 

 



 

Side 13 af 19 
 

 

 

  

Bryllupskage fra hotellets egen konditor og hjemmelavet chips og nødder med dyppelse, samt sprød tang fra 
stranden 

 

 

Salat ad dansk sorthummer på sprød crouton med urter fra haven  

 

 

Rødtungefilet og fjordrejer med grønne asparges og rød spinat. 

 

 

Mørbrad og kæbe af økologisk dansk kødkvæg, serveret med persillerodspuré og årstidens spæde  
grøntsager, hertil nye danske kartofler og kalveglace. 

 

 

Crème brûlée og chokolademazarin med hindbærvariation: sorbet, gelé, kys og friske. 

 

 

Danske pølser og oste på række med hjemmesylterier, forskelligt hjemmelavet tilbehør og friskbagt  
brød fra eget bageri. 

 

Bryllupsmenu: kr. 795,- pr. per. 
Vi tager forbehold for små ændringer   
i forhold til sæsonens forskydninger 
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Acquesi, Brachetto, Piemonte 

Acquesi Bracchetto har en lys kirsebærrød farve og en bouquet af solmodne jordbær. Smagen er halvsød med 
toner af hindbær og jordbær og med vinens fine bobler passer vinen glimrende til frugtsalat, søde kager og 
chokolademousse. 

Vignaioli Contrà Soarda, Vespaiolo, Veneto 

Soarda Vespaiolo er en forfriskende vin, med en blomsterrig og eksotisk bouquet, med grape- og citrus 
påmindelser. Elementerne går igen i smagen, der tillige har mineralske noter og en forfriskende syre. 

 

La Garnatxa Fosca del Priorat 

Vinen kombinerer på spændende vis både ungdom og modenhed, med røde bær, sveskeblommer og 
pebernoter, understøttet af mineralske anstrøg. En velafbalanceret og kompleks vin. 

 

Riffel, Riesling Auslese, Scharlachberg, Rheinhessen 

Kompleks, elegant og forfriskende. En sødmefuld vin fyldt til bristepunktet med indsmigrende duft- og 
smagsnuancer. 

 

Bryllups vinmenu: kr. 495,- pr. per. 
Der er beregnet et glas velkomst, to glas hvidvin, en halv flaske rødvin  
og et glas dessertvin pr. per.  

Efterfølgende afregnes pr. flaske
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Hjemmelavet ketchup, remoulade og sennep, 
sprøde løg, rå løg, hjemmesyltede agurker og 
hjemmelavet brød. 

Vælg imellem: 
Røde pølser: kr. 75,-  
Gode slagter pølser: kr. 105,- 

 

 

Oksekød af velfærdsdyr, alt det grønne, sprøde 
løg og hjemmelavede dressing. 

Kr. 85,- 

 

  

Cremet kartoffelsalat, blandet sprød salat, 
hjemmesylt og friskbagt brød fra eget bageri. 

Kr. 75,- 

 

 

 

Sprødstegt bacon af glad grisebasse og sprøde 
hjemmelavede brødcroutoner. 

Kr. 75,- 

 

   
Bearnaise sauce, hjemmesyltede beder, sennep og 
hjemmebagt rugbrød. 

Kr. 85,- 

  

 
Hjemmesylterier, forskelligt hjemmelavet tilbehør 
og friskbagt brød fra eget bageri. 

Kr. 105,- 

  

 

Blandet salat efter køkkenchefens valg og 
friskbagt brød fra eget bageri. 
Kr. 75,- 
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2 slags økologisk yoghurt 

  

Økologisk skyr med bær og honning fra egne 
bistader 

  

Hjemmelavet honningristet müsli 

  

Hjemmerøget laks med rygeostcreme 

  

Hr. Nielsen tørrede og saltede skinke, syltet 
gulerod og krydderurtecreme  

 

Ostebræt med 3 slags danske oste 

  

3 slags hjemmelavede marmelader 

  
Hjemmelavet pålægschokolade og nutella 
 

Hjemmelavet lun leverpostej med svampe  

 
Æggekage med knasende røget flæsk, hertil 
sennep og hjemmesyltet rødbeder 

  

Gode pølser fra lokal slagter  

 

Grønsags tærter 

  

Pandekager med jordbærsirup 

  

2 slags økologisk hjemmebagt brød 

  

Friskbagte croissanter og wienerbrød  

  

Lækker most og juice, kaffe og the ad libitum

Brunch: kr. 325,- pr. per. (min. 20) 
Arrangementets varighed er 4 timer. 
Start senest kl. 11 
Buffetens varighed er 2 timer   
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Vodka, solbærsirup, toppes med rød sodavand 

 

Gin, mangosirup, toppes med lemonvand 

 

Mørk rom, citron, toppes med gingerbeer

 

Tequila, grenadine og appelsinjuice

Whisky,  limesaft og sukker-sirup 

 

Vodka og gingerbeer 

 

Aperol, mousserende vin, toppes med danskvand

 

Vodka, blå curacao og sportsvand
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Marquis de la Tour, mousserende, 
Loire. Blanc eller Rosé, pr. glas  

75,- 

Fri bar efter middagen 2 timer(Øl, 
vand, vin), pr. person  

120,- 

Fri bar efter middagen 3 timer(Øl, 
vand, vin), pr. person 

190,- 

Vin, øl, vand ad libitum under 
middagen, pr. person 

310,- 

Alm. gængs spiritus i baren 3 
timer. 

Inkl. 5 klassiske drinks, vælge fra 
kortet. 

Drinks fra kortet pr. stk.  

Alm. gængs spirtus pr. 1/1 flaske 

210,- 

 
320,- 

 
85,- 

 
650,- 

Tillæg for Ice og Cider i baren, pr. 
person.  

30,- 

Opgraderet vinmenu, pr. person Fra 95,- 

Kaffe med sødt fra egen konditor, 
pr. person  

70,- 

Alle slags kager på bestilling fra 
egen konditor  

Fra 65,- 

Spiselige bordkort, pr. person: 
Flødebolle eller kransekage 

 
25,- 

Småkager 40,- 

Rodfrugtchips og nødder 35,- 

Kagebord med 5 forskellige kager 
(Tærte, lagkage, flødekage og 2 
slags tørkager) 

150,- 

Medbragt bryllupskage og 
lignende, pr. kuvert  

30,- 

 

 

Medbragt småkager, chokolader, 
snacks og lignende, pr. kuvert 

15,- 

Forlænget festarrangement 
pr. påbegyndt time (ekskl. bar) 

1.500,- 

Menukort, pr. person 15,- 

Scene, pr. m2 75,- 

Tekniker i lokalet under 
arrangementet pr. time 
Tekniker tager dog altid imod jer 
ved ankomst 

450,- 

Vielse på stranden med rød løber 
og stolerækker. 
Alternativt vil vielsen foregå i et 
lokale med udsigt til Storebælt. 
Også her er rød løber og 
stolerækker 

2500,- 

Små Snacks: 
Toast med Håndpillede rejer  
og krydderurtemayonnaise 

Ristet rugbrød med kyllingesalat  
inspireret af sæsonen 

Mousse af andelever på ristet  
brioche med syltet gulerod 

Rørt torsk med dild og sprød malt 

Sprød skinke fra lokal slagter, 
med cremet rygeost 

Pr. stk. 25,- 

For selskaber under 20 personer, 
lokaleleje 

2500,- 
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Tlf.: +45 63 31 49 59 
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