Hotel Simested Kro

Festmenuer l Fest på kroen

℡ 98 64 90 13
Boldrupvej 75, Simested,
9620 Aalestrup

www.simested-kro.dk
Alle priser gælder ved forudbes&lling min. 15 kuverter
Priser pr. 1. April 2018

- Med ret til ændringer forbeholdes

Hela ens arrangement
Et hel a ens arrangement inkluderer:
3 re(ers festmenu - Kaﬀe/te med småkager - Natmad
Velkomstdrik - Husets hvid- & rødvin ad libitum - 1 glas dessertvin
Fri bar med øl, vand & vin
Pris for alt de(e:

7 &mer kun kr. 498- / 8 &mer kun kr. 550,-

Flo e dækkede borde med lys & blomster er en selvfølge hos os !
Sammensæt selv Deres menu, de kan frit vælge, blandt alle de med (*) mærkede
dele, &l den angivne pris. De kan naturligvis vælge frit fra hele vort menukort, blot
&llægges, ved valg af ret uden (*), forskellen imellem valgte og pris med (*).
Antal gæster & bordplan meddeles min. 8 dage før festen.
Der er beregnet en ½ &me, e;er a;alt slu<d, &l at sige farvel og pakke sammen.
Ønsker de at forlænge festen yderligere, betales pr. Ekstra ½ me, kun Kr. 30 pr.
kuvert incl. Drikkevarer & servering .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ved festarrangementer hvor der betales e er forbrug.
Betaling &l personale / lokale ved fortsæ(else af festen, udover ½ &me e;er a;alt
slu<d, Pr. påbegyndt ½ &me Kr. 360 Der betales særskilt for drikkevarer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Runde borde (kun i salen)

kr. 10 pr. kuvert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De er naturligvis, velkommen l, frit at vælge, at betale e er forbrug,
d.v.s. De betaler for det fak ske forbrug.
Hos os er De frit s llet,
Der vælges enten "Fast pris" eller "E er forbrug"
for hele festen.
Betaling ved afslutning af festen
Der kan betales med Dankort, Visa & Master kort

Forre(er
Klar suppe

kr. 56 *

m/ boller, urter & ﬂutes

Aspargessuppe

kr. 56 *

m/ kødboller og ﬂutes

Tartele(er

Kr. 56 *

m/ høns i asparges

Hjemmelavet hønsesalat

Kr. 60 *

på ananasring m/ ﬂutes

Rejecoktail

Kr. 60 *

m/ﬂutes

Røget laks

Kr. 60 *

på salatbund m/ dressing & ﬂutes

Graved laks

Kr. 60 *

på salatbund m/ dressing & ﬂutes

Tunmousse pyntet med rejer

Kr. 60 *

på salatbund m/ dressing & ﬂutes

Laksefyldt ﬁskeﬁlet

Kr. 70

Fiskerulle med laksefyld pyntet m/ rejer på salatbund m/ dressing & ﬂutes

Varmrøget laks

Kr. 70

m/ røræg & salat, dressing & ﬂutes

Spegeskinke

Kr. 70

m/ slikasparges, melon, dressing & ﬂutes

½ Røget ørred

Kr. 70

m/ stuvet spinat i tartelet

½ Røget ørred

Kr. 70

m/ spinat terrine & ﬂutes

Lakse mousse pyntet med rejer

Kr. 70

På salatbund m/ dressing & ﬂutes

Orangemarineret andebryst

Kr. 70

m/ rødkål- / appelsinsalat & ﬂutes

Stjerneskud

Kr. 75

m/ kogt & stegt ﬁskeﬁlet, pyntet med rejer

Fisketallerken

Kr. 75

m/ hvidvinsdampet ﬁsk, røget laks, rejer på salat m/ dressing & ﬂutes

Røget dyrekølle
m/ melon, tranebær & ﬂutes

Kr. 75

Hovedre(er
Gammeldags ﬂæskesteg

kr. 109 *

m/ Asier, rødkål, hvide & brunede kartoﬂer, brun sovs

Hamburgerryg

kr. 109 *

m/ års&dens grønsager, hvide kartoﬂer & aspargessauce

Skinke

Kr. 109 *

m/ grønsager & ﬂødekartoﬂer

Skinke

Kr. 109 *

m/ hvide kartoﬂer, grønsager & aspargessovs

Persillefyldt nakkekam

Kr. 109 *

m/hvide kartoﬂer, grønsager, surt & skysovs

Svinekam stegt som vildt

Kr. 109 *

m/ asier, ty(ebær, waldorfsalat, hvide & brunede kartoﬂer & vildtsauce

Gammeldags oksesteg

Kr. 109 *

m/ perleløg, asier, ty(ebær & grønsager, hvide kartoﬂer & skysovs

Rødvinsmarineret svinekam
m/ grønsager, hvide kartoﬂer & rødvinssauce

Kalkunbryst

Kr. 109 *
Kr. 119

m/ grill tomat, grønsager, hvide kartoﬂer & ﬂødesovs

Lammekølle

Kr. 119

m/ stegte kartoﬂer, grønsager, mintgele & lammesky

Urtefarseret kamsteg

Kr. 119

m/ bønner, surt, stegte kartoﬂer & ﬂødesovs

Kalvesteg

Kr. 119

m/ asier, ty(ebær, grønsager, hvide kartoﬂer & skysovs

Kalvesteg stegt som vildt

Kr. 129

m/ asier, ty(ebær, waldorfsalat, franske bønner, hvide &
brunede kartoﬂer & vildtsauce

Andesteg

Kr. 139

m/ rødkål, ½ æble med svesker, hvide & brunede kartoﬂer & andesovs

Forloren vildsvin

Kr. 139

Rødvinsmarineret røget svinekam m/ smørstegte kartoﬂer, grønsager,
ﬂamberede champignoner & rødvinssauce

Okseﬁlet

Kr. 139

m/ grill tomat, BBQ sauce, stegte kartoﬂer, blandet salat, dressing

Rosastegt kalveﬁlet

Kr. 159

m/ grill tomat, asparges i svøb, stegte kartoﬂer & Bordelaisesauce

Rosastegt kalveﬁlet
m/ grill tomat, grønsagsterrine, stegte kartoﬂer & Pebersovs

kr. 159

Hovedre(er
Oksemørbrad

Kr. 169

m/ grill tomat, asparges i svøb, stegte kartoﬂer & Bordelaisesauce

Oksemørbrad

Kr. 169

m/ grill tomat, grønsagsterrine, stegte kartoﬂer & Pebersovs

Rosastegt Hjorteﬁlet
m/ asier, ty(ebær, waldorfsalat, hvide & brunede kartoﬂer & vildtsauce

Waldorfsalat

Dagspris
Ca. Kr. 180
Kr. 15

Som ekstra &lbehør

Tá selv bord - Min. 15 kuverter
Tà selv bord - 2 slags kød

Kr. 130

2 slags kød, 2 slags kartoﬂer, 1 slags sauce, blandet salat, dressing & ﬂutes

Tà selv bord - 3 slags kød

Kr. 140

3 slags kød, 2 slags kartoﬂer, 1 slags sauce, blandet salat, dressing & ﬂutes

Salatbord i stedet for blandet salat

Kr. 20

9 forskellige dele & dressing

Vælg imellem

-

andre ønsker spørg

Okseﬁlet

Flødekartoﬂer

Skinke

Smørstegte kartoﬂer

Kalkunbryst

Bagte kartoﬂer

Lammekølle

Hvide kartoﬂer

Forloren vildsvineryg

Timian kartoﬂer

Frikadeller

BBQ-sovs

Rødvinsmarineret Svinekam

Rødvinssovs

Hamburgerryg

Bernaisesovs

Kyllingelår

Whiskysovs

Kalveﬁlet (+ kr. 20)

Pebersovs

Oksemørbrad (+ kr. 30)

Kryddersmør

Kalvemørbrad (+ kr. 40)

Hvidløgssmør

Desserter
Citronfromage

kr. 56 *

Gammeldags Æblekage

kr. 56 *

Fløderand

Kr. 56 *

m/ Jordbærsovs, Kirsebærsovs

Islagkage

Kr. 56 *

m/ marcipan- eller Chokoladeovertræk

Isrand

Kr. 56 *

m/ chokoladeovertræk

Fløderand

Kr. 69

m/ syltede pærer & karamelsovs

Frugter

Kr. 69

m/ råcreme eller ﬂødeskum

Ostelagkage

Kr. 69

Nøddekurv

Kr. 75

m/ frugter & rørt is

Pernod ﬂamberede ﬁgner

Kr. 75

m/ rørt is

½ Ananas

Kr. 75

m/ frugter & råcreme eller rørt is

Desser(allerken

Kr. 75

m/ is, kage & frugt

Kaﬀe & te
Kaﬀe / Te m/ småkager pr. person

Kr. 32 *

Kaﬀe / Te pr. person
Kringle

Kr. 22 *
Kr. 22

Kransekagekonfekt

Kr. 30

Hel kransekage

Kr. 50

2/2 Boller m/ smør

Kr. 24

Lagkage

Kr. 30

Æblekage
Kr. 30
De er velkommen l selv at medbringe hjemmebagte småkager & chokolade

Natmad
Klar suppe

kr. 56 *

m/ boller, urter & ﬂutes

Aspargessuppe

kr. 56 *

m/ kødboller og ﬂutes

Frikadeller

Kr. 56 *

m/ kold kartoﬀelsalat

Røde pølser

Kr. 56 *

m/ brød, sennep, ketchup, remoulade, løg & agurkesalat

Biksemad

Kr. 56 *

m/ rødbeder, rugbrød & bearnaisesauce

Flæskeæggekage

Kr. 65

m/ rødbeder, rugbrød & kolde kartoﬂer

Hjemmelavet pizza

Kr. 65

Karrysuppe

Kr. 65

m/ ﬂutes

Biksemad med spejlæg

Kr. 65

m/ rødbeder & rugbrød

Pålægsbord

Kr. 65

m/ grovboller & 2 slags pålæg & leverpostej

Grønsagstærte

Kr. 65

m/ skinke & salat

Gullash suppe

Kr. 75

m/ ﬂutes

3 stk. Sni(er

Kr. 75

Rugbrød m/ forskelligt pålæg & salater

Pålægs- og ostebord

Kr. 75

m/ grovboller & 2 slags pålæg, leverpostej & ost

Landgangsbrød

Kr. 75

m/ 4 slags pålæg

Vi har lokaler til enhver fest
Eget lokale fra 15 til 160 personer
De er altid velkommen til en
uforpligtende samtale

Drikkevarer
Velkomst drik
Verdi
Verdi Spumante,
Verdi Peach med smag af fersken eller
Verdi Raspberry med smag af hindbær
Hyldeblomst

Kr. 30 *

Kr. 30 *

Cider

Vine
Husets hvidvin - pr. ﬂaske

Kr. 195 *

Husets rødvin - pr. ﬂaske
Ønsker De andre vine - spørg

Kr. 195 *

Dessertvine
Moscat (Dejlig sød hvid vin)

pr. glas

Kr. 30 *

Portvin & Sherry

pr. glas

Kr. 30 *

Moscato d às (Mousserende sød hvid vin)

pr. glas

Kr. 36

Cognac & likør

pr. glas

Kr. 30

Cognac & likør (som fast pris)

pr. glas

Kr. 20

Cognac & Likør

Til ”Fest &l fast pris” der betales for alle

Øl & vand
Øl

Kr. 32 *

Carlsberg - Tuborg

Øl

Kr. 35 *

Tuborg Classic - Gammel Carlsberg

Sodavand

Kr. 28 *

Coca Cola - Coca Cola Light - Zero - Fanta - Appelsin Light - Lemon - Citron Kurvand - Kurvand m/ citrus - Rød hindbærvand - Æblemost - Sprite

Special sodavand
Appelsin Juice - Cocio

Kr. 35

