Konfirmation
At blive konfirmeret er en stor begivenhed.
En dag som hele familien kommer til at huske resten af livet.
På Sixtus sætter vi en ære i kvalitet, stemning og sørger for de skønneste rammer.
Forretter
Sixtus hjemmerøget laks med symfoni af agurk og forårets første radiser
Hr. Nielsen bøgerøget/modnet skinke med urtecreme og sprødt
Rokkedals kylling i terrin med sure løg og luftig creme
Evt:
Tarteletter med høns i asparges og syltede rødløg
Hovedretter
Ramsløg marineret Hopballe kylling med sauce supreme og pom anna
Glaseret nakkefilet med variation af gulerødder, kraftig glace og pom anna
Langtidstilberedt kalv med løg som puré, dampet og glaseret, serveret med fyldt sauce og pom anna
Desserter
Forårets første rabarber i tærte med sorbet og hvid chokolade ganash
Brownie med vaniljeparfait og ristede nødder
Sixtus pandekage med creme og kompot
Kaffe/the serveres sammen med dessert.
Blomster, lys og isvand.
Øl, vand og vine afregnes efter forbrug.
Pris pr. person kr. 575.Prisen gælder ved minimum 20 personer.
Børn under 12 år halv pris.
Varighed 6 timer, derudover påregnes kr. 2500.- pr. påbegyndt time.

Konfirmation
At blive konfirmeret er en stor begivenhed.
En dag som hele familien kommer til at huske resten af livet.
På Sixtus sætter vi en ære i kvalitet, stemning og sørger for de skønneste rammer.
Forretter
Sixtus hjemmerøget laks med symfoni af agurk og forårets første radiser
Hr. Nielsen bøgerøget/modnet skinke med urtecreme og sprødt
Rokkedals kylling i terrin med sure løg og luftig creme
Evt:
Tarteletter med høns i asparges og syltede rødløg
Hovedretter
Ramsløg marineret hopballe kylling med sauce supreme og pom anna
Glaseret nakkefilet med variation af gulerødder, kraftig glace og pom anna
Langtidstilberedt kalv med løg som puré, dampet og glaseret, serveret med fyldt sauce og pom anna
Desserter
Forårets første rabarber i tærte med sorbet og hvid chokolade ganash
Brownie med vaniljeparfait og ristede nødder
Sixtus pandekage med creme og kompot
Øl, vand og vine ad libitum.
Kaffe/the serveres sammen med dessert.
Blomster, lys og isvand.
Pris pr. person kr. 800.Prisen gælder ved minimum 20 personer.
Børn under 12 år halv pris.
Varighed 6 timer, derudover påregnes kr. 2500.- pr. påbegyndt time.

Tilkøb
Opgradering til 4 eller 5 retters menu pr. ret kr. 135.Minisandwich kr. 115.Salte snack kr. 85.Fri cocktail bar, 8 cocktails kr. 285.(3 timer)
Barbord , spiritus efter aftale, isterninger, lime, citron.
Afregnes efter forbrug

Overnattende gæster

Drinksbowle med hane fra kr. 800.Avec kr. 65.Natmad kr. 105.Årstidens suppe
Danske specialiteter med hjemmebagt brød
Byg selv hotdog
Frikadeller og kartoffelsalat

Lej hele hotellet fra kr. 15.000.- ved afholdelse af fest på Sixtus
for min. 50 personer inkl. overnatning.

Vi tilbyder overnatning til fest gæster til kr. 1000.- for et dobbeltværelse
inkl. morgenbuffet for 2 personer og kr. 800.- for et enkeltværelse.
Når man bestiller en fest på Sixtus tilbyder vi værtsparret fri overnatning.

Vores lokaler
Restaurant/Fænøsund 100 personer
Restaurant 60 personer
Fænøsund 40 personer
Lillebælt 60 personer
Føns/Lænke 32 personer
Ellebæk 12 personer

