Selskaber 2021
Fødselsdag, konfirmation, barnedåb, bryllup, sølvbryllup, guldbryllup, jubilæum, firmafest...
Hold din fest på Hotel Balka Strand.
Ved festarrangement på Hotel Balka Strand er der hvide duge, servietter og lys på bordene.
Opdækning, blomster og servering inklusiv i arrangementet.
Vi har sammensat nogle menuer som forslag til hvordan menuen til din fest kunne se ud.
Vi udarbejder også gerne menu ud fra dine ønsker.
Buffeter, koldt bord, receptionsanretninger og brunch gælder ved min. 20 personer.
Forretter, hovedretter og desserter ved min. 10 personer og kun ved forudbestilling.
Børn 0-2 år: Gratis // Børn 3-6 år: -50% // Børn 7-12 år: -25%

Forretter:
Røget lakseroulade på fennikelsalat med krydderurtedressing og
hjemmebagt brød

Kr.

65,00

Fiskesymfoni af dampet rødspætte, varmrøget laks og stegte scampi
på salatbund med sauce verte og hjemmebagt brød

Kr.

70,00

Jomfruhummersuppe, flødelegeret, med jomfruhummerhaler og urter,
serveret med hjemmebagt brød

Kr.

70,00

Unghanesymfoni på salat med karrydressing, sprødstegt bacon,
cherrytomat og asparges

Kr.

60,00

Seranoskinke med pesto, stegte scampi med aioli, serveret på rucolasalat
med hjemmebagt brød

Kr.

68,00

Varmrøget ørred og koldrøget hellefisk på bund af blandede salater,
asparges og urtedressing, hertil hjemmebagt brød

Kr.

70,00

Limemarineret laks med chili concassé serveret på salat med hjemmebagt brød Kr.

68,00

Rejecocktail med salat, tomat, citron, tomatdressing og hjemmebagt brød

Kr.

62,00

Dampet laks på salat med rejer og mayonnaise, serveret med hjemmebagt brød Kr.

68,00

Røget andebryst med rygeost og cumberlandsauce

68,00

Vinarrangement ad libitum, 7 timer:
Velkomst, hvidvin, rødvin, dessertvin, kaffe med 1 avec, sodavand og fadøl
(fra selskabet sætter sig til bords)
- eller bestil drikkevarer efter ønske og forbrug

Kr.

Kr. 325,00

Hovedretter:
Farseret unghane-bryst, honningbagte rodfrugter, pommes Anna og
Rosmarin-glace

Kr.

178,00

Indbagt svinemørbrad, svampetimbale, små ristede kartofler og kryddersauce

Kr.

168,00

Helstegt oksestriploin med forårsløg, stegte sherrytomater, pommes røsti
og rødvinssauce

Kr.

185,00

Kalvesteg med grøntsager, pommes rissolles og skysauce

Kr.

175,00

Gammeldags oksesteg med brune og hvide kartofler, grøntsager, waldorfsalat,
Tyttebær og flødesauce
Kr.

168,00

Helstegt oksemørbrad med grøntsagssauté, pommes rissolles og rødvinssauce

Kr.

228,00

Carvery-buffet med 3 stegeretter, vælg mellem:
skinke, oksefilet, okseculotte, lammekølle eller indbagt kyllingebryst, svinekam
hertil salater, 2 slags kartofler og 2 slags saucer
Kr.

225,00

Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål, ribsgelé og flødesauce

Kr.

168,00

Symfoni af lammekølle og langtidsstegt bov med pommes croguetter, forårsløg,
skysauce, hjemmelavet agurkesalat og ratatouille
Kr.

200,00

Kalveculotte med bønner svøbt i bacon, smørdampede gulerødder,
svampeflødesauce og pommes rissolles

Kr.

175,00

Dyrekølle med svampe/bønne sauté, stegte kartofler, waldorfsalat,
vildtflødesauce, asier og tyttebær

Kr. 185,00

Rosastegt andebryst med pommes rösti, stegte grøntsager og sauce orange

Kr. 190,00

Buffet, koldt bord, brunch, receptionsanretning eller vegetar/veganermenu
kontakt os med ønsker for at få en pris

Desserter:
Lun pære, pocheret hertil creme anglaise og appelsinsorbet

Kr.

65,00

Fromage (vælg mellem Sherry-, rom- eller appelsinfromage) med flødeskum

Kr.

58,00

Chokoladebrownie med sorbet

Kr.

65,00

Rubinsteinkage: romfromage serveret på makronbund og hindbær med
vandbakkelser fyldt med romfromage

Kr.

62,00

Frugtstang af kransekage med årstidens frugter og vanilleis

Kr.

75,00

Hjemmelavede pandekager serveret med vanilleis, marineret appelsinfilet og
flødeskum

Kr.

62,00

Desserttallerken med mazarinkage, hvid chokolademousse, appelsinsorbet
og frisk frugt

Kr.

75,00

3 slags is serveret i nøddekurv med frisk frugt og flødeskum

Kr.

65,00

Frisk frugtsalat med blød is og vaffel

Kr.

68,00

Trifli af jordbær, rabarber eller blomme serveret med flødeskum

Kr.

52,00

Panna Cotta med vanilleis, appelsinsorbet og bærkompot

Kr.

58,00

Frikadeller med kartoffelsalat eller rugbrød, smør, agurkesalat og rødkål

Kr.

60,00

”Pølsevogn”: 2 pølser, 2 brød, sennep, ketchup, ristede og rå løg samt
agurkesalat

Kr.

68,00

Pølse-Patébord med 3 slags pølser, 2 slags paté, sky, løg, oliven, salat,
brød og smør

Kr.

72,00

Lune tærter, laks og spinat/skinke hertil salat

Kr.

60,00

Suppe, vælg imellem: karrysuppe, gullaschsuppe og aspargessuppe, flûtes

Kr.

55,00

Tarteletter med høns i asparges

Kr.

60,00

Natmad:

