FESTER

OG S ELSK AB ER

FEST OG SELSK AB PÅ SEVERIN
Lad os hjælpe dig med at få en uforglemmelig fest i afslappede omgivelser med den
smukkeste panoramaudsigt over Lillebælt og broerne.
Her kan du arrangere en festlig sammenkomst, hvor du blot kan læne dig tilbage og nyde
det hele.
Hos os kan du få din fest præcis som du ønsker, og vi tilbyder både serveret menu (3-5
retter) og buffet.
Vi tilpasser det hele efter dine ønsker og din økonomi.
Ønsker du, at festen skal vare lidt længere, så tilbyder vi overnatning til ”fest-priser”. Derved
har du mulighed for at afslutte dit arrangement med en dejlig morgenbuffet, inden du siger
farvel til dine gæster.
Vi glæder os til at høre om dine festplaner og håber, at vi kan inspirere og hjælpe dig med
at afholde en uforglemmelig fest her hos os.
Kontakt os på tlf 6341 9100 eller på mail severin@severinkursuscenter.dk.
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LILLE FESTPAKKE
7 timers arrangement
Minimum 20 voksne
Eget lokale med vores festopdækning
(Duge, servietter samt enkelt blomst i vase)
Menu
3 retters festmenu
Sammensat ud fra sæson

Pris pr. person kr. 395,-

Mulighed for tilkøb:*
Velkomstdrink
Drikkevarer efter forbrug eller ad libitum
Kaffe/te med sødt
Natmad
Overnatning med morgenbuffet
* Se prislister fra side 9
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STOR FESTPAKKE
7 timers arrangement
Minimum 20 voksne
Eget lokale med vores festopdækning
(Duge, servietter samt enkelt blomst i vase)
Velkomstdrink
Menu
3 retters festmenu sammensat ud fra sæson
Husets vine samt øl og vand
Kaffe / the med sødt
1 avec pr. person
Fri bar med husets vine, øl og vand
i 7 timer
Natmad
Frit valg fra menukortet

Pris pr. person kr. 995,Mulighed for tilkøb:*
Overnatning med morgenbuffet
* Se prislister fra side 9
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MENUER
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
Forretter:
Stenbiderrogn*, skilt fløde, sprødt rugbrød, rødløg
Stegte kammuslinger, persillepuré, brunet soyasmør
Rørt kalverillette, syltede løg, sennepsskum, plukket salat
Koldrøget islandsk laks, vagtelæg, dildolie, frissésalat, peberrodscreme

Hovedretter:
Langtidsstegt oksehøjreb, bønner, hjemmerørt bearnaisesauce
Sprødstegt porchetta af sydfynsk gris, rosmarinbagte rødder
Stegt fasanbryst, smørdampede rosenkålsblade, flødesauce, tyttebær
Vesterhavstorsk, glaserede beder, kørvel, mild sennepscreme
Variation af krondyrkølle (rosastegt og braiseret), skorzonerrødder

Desserter:
Lun chokoladefondant, solbærparfait, sprød marengs
Glaseret creme brulée, råmarinerede skovbær, limeskum
Passionsfrugt panna cotta, sorbet, broken gel, karamel
Tre slags danske øko-oste, dadler og oliven (Tillæg kr. 30,-)

*Sæsonbestemte råvarer
Tilkøb:

En ekstra ret for kr. 55,- pr. person
Alle menuer kan fås som tallerkenmenu, eller som buffet.
Ved buffet: 1 forret på tallerken, 3 hovedretter og 2 desserter på buffet.
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MENUER
APRIL - MA J - JUNI
Forretter:
Krabbesalat, dild panna cotta, radiser, oxideret agurk, brøndkarse
Severins rejecocktail, håndpillede rejer, hjertesalat, ørredrogn, creme fraiche
Dampet rødspættefilet, grønne fynske asparges*, hollandaisesauce og ramsløg
Lufttørret skinke fra sydfyn, røget creme, plukket salat, rugbrødschips

Hovedretter:

Rosastegt kalveculotte, dampet spidskål, nye fynske kartofler*
Helstegt poussin, spæde forårsgrøntsager, persillesmør
Krydderurtestegt lammebov fra Fyn, grillede forårsløg
Råbuk*, ærter, hvide asparges*, rabarberkompot, vildtsauce (tillæg kr. 65,-)
Færøsk laksefilet, babyspinat, brunet soyasmør

Desserter:

Hvid chokolademousse, hyldeblomstsorbet, sprød marengs
Lun rabarbercrumble, mascarpone, sorbet af grønne rabarber
Verdens bedste chokoladekage, kærnemælksis, årets første jordbær*
Tre slags danske øko-oste, syltede nødder (Tillæg kr. 30,-)

*Sæsonbestemte råvarer
Tilkøb:

En ekstra ret for kr. 55,- pr. person
Alle menuer kan fås som tallerkenmenu, eller som buffet.
Ved buffet: 1 forret på tallerken, 3 hovedretter og 2 desserter på buffet.
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MENUER
JULI - AUGUST - SEPTEMBER
Forretter:
Grillede jomfruhummere med urtesmør, citron, dildsalat (Tillæg kr. 25,-)
Tuntatar med grillet peberfrugt, citronpuré, plukket salat
Strandkrabbebisque med Vesterhavskuller, urteolie, salturt
Carpaccio af grillet okse, basilikum-mayo, syltede bøgehatte, tomatkompot

Hovedretter:
Ovnbagt kulmule, nye ærter, grønne spirer, sauce nage
Rosastegt dansk kalvefilet, nye gulerødder i variation
Langtidsstegt okseculotte, stegte kantareller*, morkelsauce
Ballotine af unghanebryst, basilikum, serranoskinke, urtebagte tomater
Urtestegt svinemørbrad af glad gris, grillede grøntsager i balsamico

Desserter:
Hindbærmousse på fragilité, friske bær, sorbet
Glaseret creme brulée, brombær
Jordbærparfait, marinerede bær, marengs, karamelsauce
Tre slags danske øko oste, råsyltede stikkelsbær (Tillæg kr 30,-)

*Sæsonbestemte råvarer
Tilkøb:

En ekstra ret for kr. 55,- pr. person
Alle menuer kan fås som tallerkenmenu, eller som buffet.
Ved buffet: 1 forret på tallerken, 3 hovedretter og 2 desserter på buffet.
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MENUER
OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER
Forretter:
Saltet torskeryg, havtornjuice, urtemayo, karsesalat
Cremet blåmuslingesuppe, dampet kulmule, syltet glaskål, urteolie
Færøsk laks, letrøget græskarpuré, rød skovsyre, fermenterede æbler
Gravad krondyrkølle, syltede svampe, svampemayo, tranebærkompot

Hovedretter:
Sydfynsk grisenakke, fermenteret kål, kraftig madeirasauce
Rosastegt dådyrkølle, bagt persillerod, tyttebær
Oksetyksteg, vilde svampe, selleripuré, rødvinssauce
Sprængt andebryst, saltbagte rødbeder, frisk peberrod
Færøsk laksefilet, porre, smørsauce, røde øko-æbler

Desserter:
Glaseret citrontærte, yoghurtis, sirup
Bagte øko-æbler, kanelcrumble, æblesorbet
Kastanjemazarin, amarena kirsebær, mascarponecreme
Tre slags danske øko oste, syltede abrikoser (Tillæg kr. 30,-)

Tilkøb:

En ekstra ret for kr. 55,- pr. person
Alle menuer kan fås som tallerkenmenu, eller som buffet.
Ved buffet: 1 forret på tallerken, 3 hovedretter og 2 desserter på buffet.
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DET LILLE EKSTRA*
Friskskåret frugt
Kr.
Kaffe og kage
Kr.
Tanjas Kys (pr. stk)
Kr.
Bryllupskage
Kr.
Hjemmelavede cookies (2 stk)
Kr.
Krings chokolade (pr. stk)
Kr.
Chips med dip
Kr.
Ekstra ret, tilkøb
Kr.
Medbragt kage/chokolade
Kr.
*Alle priser er pr. person

35,85,35,110,30,15,35,55,25,-

DRIKKEVARER
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Velkomstdrink, 1 glas

Kr.

Husets vin, 1 glas
Husets vin 1/1 flaske
Almindelig øl
Specialøl / Severinøl
Kildevand / Sodavand
Dessertvin, 1 glas
Baileys / Cognac, 2 cl.
1/1 fl. spiritus
Husets vin, vand og øl ad libitum:
- 3 timer
- 7 timer

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

- Efterfølgende time, pr. person

Kr.

Kr.
Kr.

55,60,285,35,65,30,55,49,750,250,435,100,-

NATMAD
Biksemad med bearnaisesauce,
hjemmesyltede rødbeder og groft rugbrød

Kr.

95,-

Flødelegeret aspargessuppe,
kødboller og hjemmebagt grovbrød

Kr.

75,-

Hjemmelavet hønsesalat,
ananas, champignon og sprød bacon.
Hjemmebagt rugbrød og grovbrød

Kr.

75,-

Kr.

75,-

Kr.

105,-

Planke med diverse italienske specialiteter.
Tørret skinke, oliven, semi tørrede tomater og andre delikatesser

Kr.

105,-

Lune hjemmelavede frikadeller
med kold kartoffelsalat, agurkesalat og
hjemmebagt brød

Kr.

75,-

Hotdogs med det hele.
Slagterens hjemmelavede pølser med
tilbehør
4 slags nordiske specialiteter
lavet på gamle traditioner.
Tørsaltet, lufttørret og røget i slagterens
ovn. Hjemmesyltet og marineret tilbehør
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ALT DET ANDET

Overnatning i enkeltværelse
(inkl. stor mogenbuffet)

Kr.

400,- pr. værelse

Overnatning i dobbeltværelse
(inkl. stor morgenbuffet)

Kr.

550,- pr. værelse

Borddekorationer

Kr.

225,- pr. stk.

Festforlængelse: (efter 7 timers arrangement)*
Ved selskab med 20-40 personer
(pr. påbegyndt time)

Kr. 600,- pr. time*

Ved selskab med over 40 personer
(pr. påbegyndt time)

Kr. 1.200,- pr. time*

*prisen er ekskl. drikkevarer/forplejning

SÆRLIGE ØNSKER TIL FESTEN
Ønsker du at opgradere din ad libitum vinpakke, kan dette gøres mod et
tillæg, som aftales med vores restaurantchef ved planlægningen.
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DE FØRSTE OVERVEJELSER:
ØNSKET DATO:

_________________________________________

ANLEDNING:__________________________________________________
BORDOPSTILLING:

_

TIDSPUNKT:_______________________________________________ ___
ANSLÅET ANTAL GÆSTER:

VOKSNE:______________BØRN:_______

MUSIK TIL FESTEN:__________________________________________ __
RESERVATION AF VÆRELSER: __ENK.VÆR:

DBL.VÆR:

ØVRIGE NOTER:
SPECIALKOST DER SKAL TAGES HENSYN TIL: ____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________
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FÅ EN EKSTRA ÉN PÅ OPLEVEREN
Severin ligger med en fantastisk beliggenhed i Middelfart med panoramaudsigt over Lillebælt og begge broer.
Vi samarbejder med mange lokale aktører, som har specialiseret sig
inden for især vand, strand og skov, da dette er oplagt i vores fantastiske
omkringliggende natur.
Her er nogle af de mest populære aktiviteter og oplevelser i Middelfart:
BRIDGEWALKING: ”Jeg gjorde det!”
Mange bridgewalkingdeltagere har siden åbningen af den populære
attraktion sagt disse ord - eller tænkt dem, hvis ikke de har turde sige det
højt.
Det er nemlig helt almindeligt at være en anelse nervøs, når du går oppe
i 60 meters højde. Men hvilken oplevelse det er, når du først har gjort det.
Sikkerheden er i top - ligesom udsigten.
HVALSAFARI OG SEJLTUR PÅ LILLEBÆLT:
Lillebælt er et af de mest hvalrige farvande i verden.
Her kan du opleve den lille hval, marsvinet, på tætteste hold.
Marsvinet kan blive 25 år, ca. 1,8 meter langt og veje godt 60 kilo.
CLAY - NORDENS STØRSTE KERAMIKMUSEUM:
Et enestående specialmuseum for keramisk kunst, kunsthåndværk og
design.
Museet har en af Europas fineste samlinger af keramik. De fik i 2010
overdraget en unik samling bestående af ca. 55.000 keramiske værker porcelæn, stentøj og fajance – fra Den Kongelige Porcelainsfabrik, Bing
& Grøndal og Aluminia.
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HVEM SK AL INVITERES?
KOMMER?
JA
NEJ

VÆRELSE?
NEJ
JA
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UDSIGT TIL
U F OR GL EMM EL IG E Ø JE B L IK K E

Severin - Skovsvinget 25 - 5500 Middelfart - Telefon 63419100 - severinkursuscenter.dk

