Konfirmation 2022
Hold jeres konfirmationsfest i KOMPAS Hotel Aalborgs charmerende, moderne rammer, hvor I føler jer hjemme og bliver godt
serviceret. Vi samarbejder med restaurant Fauna i Musikkens Hus, der leverer madoplevelser ud over det sædvanlige.
Derudover tilbyder vi stor fleksibilitet og individuel indretning af lokalet,
og vi garanterer en god oplevelse i hyggelige omgivelser midt i byen.

3-RETTERS MENU
Koldrøget laks ”Terroir Nordic”
Sprøde agurker, urtemayo og friske urter
BBQ svinenakke af sortfodgris
Årstidens grillede grøntsager
Citronfromage
Bær og mandelcrumble

435,- pr. pers.

BUFFET
1. servering
Sprød pankoreje i hjertesalat med klassisk tatarsauce
Koldrøget, færøsk laks med marineret hytteost og krydderurtesalat
Grillet svampe toast med lageret skinke
2. servering
BBQ svinenakke af sortfodsgris med årstidens grillede grønsager
Hjemmelavet ”nuggets” af perlehønebryst i sprød krydderpanko og avokado
Sprødstegte vildmosekartofler med frisk timian og sortiment af gode mayoer
Salat med kæmpe couscous, bagt peberfrugt og sprøde agurker
3. servering
Luftig chokolademousse med sprøde kys og tempereret chokolade
Mazarinkage med vaniljecreme og hindbær

435,- pr. pers.

TILKØB
Kaffe til dessert
Eftermiddagskaffe og -kage
Eftermiddagskaffe og småkager
Natmad/”skrub-af-mad”

38 kr. pr. pers.
78 kr. pr. pers.
60 kr. pr. pers.
85 kr. pr. pers.
Vælg mellem:

Runde borde

•
•
•
•
•

Pølsebord med tilbehør og brød
Lun leverpostej & rugbrød, frikadeller & kartoffelsalat
Byg-selv-hotdog med grillede og røde pølser
Suppe med kød- og melboller
Pizza-slice med rucola og dressing

30 kr. pr. pers.

Drikkevarer
Velkomstdrink

45 kr. pr. pers.
Vælg mellem:

Husets vin

•
•
•
•
•

Drikkevarer ad libitum

Carlsberg

69 kr. pr. flaske
•

Sodavand

Portvin
Likør

42 kr. pr. flaske
•

Specialøl

Hvidvin: La Forge Estate, Chardonnay
Rødvin: Bear Creek: Zinfandel
Andre vine efter aftale

400 kr. pr. flaske
Vælg mellem:

Øl

Cava – Brut (tør)
Cava – Semisec (halvtør)
Hyldeblomstdrik (alkoholfri)

265 kr. pr. flaske
Vælg mellem:

Dessertvin

•
•
•

Fur

34 kr. pr. flaske
365 kr. pr. pers.

under middagen

•

Husets rød- og hvidvin, øl og sodavand

STANDARDBETINGELSER

Alle priser er inkl. moms, lokaleleje, borddækning, service og ved minimum 20 gæster.
Bordpynt er klassisk og enkelt. Større blomsterdekorationer kan tilkøbes eller selv medbringes.
Et arrangement er beregnet til 7 timer. Derudover påregnes 900 kr. pr. påbegyndt time.
Børn under 10 år får halv pris på buffeter og menuer.

