
Fester & Selskaber

• BARNEDÅB
• KONFIRMATION
• BRYLLUP

• KOBBERBRYLLUP
• SØLVBRYLLUP
• GULDBRYLLUP

• FØDSELSDAG
• KAFFEBORD
• RECEPTION

• JUBILÆUM
• MØDE/KURSUS
• FIRMAFEST

VI TILBYDER OGSÅ DINER TRANSPORTABLE MED FESTMAD HJEM TIL DIG



Velkommen til fest
VÆR' GÆST TIL EGEN FEST

Ikke nok med at menuen skal planlægges, der skal også handles ind, laves mad, dækkes bord, og når 
først gæsterne er ankommet, skal de rigtige retter stå på bordene på de rigtige tidspunkter, samtidig 
med at du også skal nå at snakke med alle gæsterne. Hold fest hos os, og læg ansvaret i hænderne på 
professionelle. 

Holder du din fest hos os, har du stadig indflydelse på maden, borddækningen og pynten, men an-
svaret for, at din fest forløber, som den skal, vil langt hen ad vejen lægge hos personalet, hvilket giver 
dig mulighed for at nyde din fest og dine gæsters selskab i fulde drag. Når festen er forbi, vil du des-
uden ikke stå tilbage med opvask, oprydning og rengøring, men kan i stedet blot tage hjem og nyde 
minderne og gaverne fra dagen.

Mere overskud til at nyde dine gæsters selskab - og du slipper for at rydde op bag efter.

Kontakt os på tlf. 88 44 33 88 eller via mail@kulturhusetblokhus.dk

VI TILBYDER OGSÅ DINER TRANSPORTABLE 
MED FESTMAD HJEM TIL DIG!
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Orangeriet

”Orangeriet” er ideel til fester og møder med op 
til 140 gæster. Der er en uformel og afslappende 
atmosfære som giver en mere "rustik” festoplev-
else.

Klitstuen

"Klitstuen" er aktuel for op til ca. 55-65 spisende 
gæster. Antallet varierer efter bord- & menuvalg 
såsom buffet der kræver mere plads. 

Havestuen

"Havestuen" kan maximalt huse 20-25 gæster 
til en intim fødselsdag eller brunch. Denne kan 
også bookes i forlængelse af Orangeriet for 
større fester. 

Koncertsalen

"Koncertsalen" kan fint rumme op til ca. 350 
spisende gæster. Ved foredrag eller siddende 
koncert er der plads til 400 gæster. Her er en stor 
scene med lyd- og lysanlæg samt dansegulv.

Vestkysten

"Vestkysten" er ideel til arrangementer for op til 
ca. 80 personer. Der anbefales min. 40-50 gæster 
for at akustik og stemning går op i en højere 
enhed.

Caféen

”Cafeen” har plads til ca. 24 gæster. Lokalet er 
hyggeligt og holdt i varme toner. Det passer 
rigtig godt til et mindre selskab som ønsker et 
arrangement i uformelle omgivelser.
(Her tages forbehold for andre gæster samt gennemgang).



100.  Klar hønsekødssuppe med kød- og melboller. Hertil flutes. Kr.  79,-
101.  Hønsesalat med ananas på bund af sprød salat med bacon. Kr.  79,-
102.  Serranoskinke med melon, salat med balsamico creme. Hertil brød og smør.  Kr.  79,-
103.  Tarteletter med høns i asparges.  Kr.  79,-
104.  Røget unghane med estragon mayo og marineret salat. Hertil brød og smør.  Kr.  79,-
105.  Carpaccio med salat, pesto, parmesan og ristede pinjekerner. Hertil brød og smør.  Kr.  89,-
106.  Varmrøget laks med mild peberrodscreme, salat og syltede fennikel. Hertil brød og smør.  Kr.  89,-
107.  Varmrøget laks med flødestuvet spinat og knust kartoffelcrunch som topping.
 Hertil brød og smør.  Kr.  105,-
108.  Klassisk rejecocktail af friske rejer og alt tilbehør. Hertil brød og smør.  Kr.  105,-
109.  Tunmousse med rejer, asparges og salat. Hertil brød og smør.  Kr.  105,-
110.  Chili- og hvidløgsmarinerede tigerrejer med salat og dressing. Hertil brød og smør.  Kr.  105,-
111.  Butterdejsskal med stegt og kogt rødspætte, rejer, asparges og sauce hollandaise.  Kr.  105,-
112.  Stegt lyssej med hjertesalat, bagt gulerod, crudité, gulerodspure med sesam. 
 Hertil brød og smør. Kr.  120,-
113.  Tapas tallerken med 4 små anretninger, efter sæson og kokkenes valg. 
 Hertil brød og smør. Kr.  120,-
114.  Fiskesymfoni med 4 slags fisk efter sæson. Hertil brød og smør.  Kr.  140,-
Min. 12 personer eller efter aftale.
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Forretter
TALLERKENANRETTET



201.  Glaseret landskinke med årstidens garniture, flødekartofler samt skysauce.  Kr.  160,-
202.  Helstegt svinekam, æbler med ribsgelé, rødkål, svesker, franske kartofler,
 hvide og brunede kartofler og flødeskysauce.  Kr.  160,-
203.  Svinekam stegt som vildt med årstidens garniture,
 hvide kartofler, waldorfsalat og skysauce.  Kr.  160,-
204.  Klassisk hamburgerryg med årstidens garniture, persillekartofler og aspargessauce.  Kr.  160,-
205.  Gammeldags oksesteg af ungkvæg med bønner, waldorfsalat, tyttebær, 
 hvide og brunede kartofler og skysauce.  Kr.  165,-
206.  Sprængt oksebryst med hvide kartofler, dampede grøntsager og flødepeberrodssauce.  Kr.  189,-
207.  Rosastegt kalvefilet med årstidens garniture, smørstegte kartofler og rødvinssauce.  Kr.  199,-
208.  Rosastegt oksefilet med årstidens garniture, pommes Anna og rødvinssauce.  Kr.  199,-
209.  Rosastegt kalvemørbrad eller oksemørbrad med årstidens garniture, 
 krydrede petitkartofler og kraftig skysauce.  Kr.  205,-
210.  Rosastegt krondyrsfilet med rødbeder, svampe, waldorfsalat, pommes Anna 
 og velsmagende vildtsauce.  Kr.  245,-

Såfremt menuen ønskes serveret som ta’ selv buffet, tillægges der kr. 60,- pr. couvert.
Min. 12 personer eller efter aftale.
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Hovedretter
TALLERKENANRETTET, FADSERVERING ELLER BUFFET
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301.  Trifli med jordbær og rabarber.  Kr.  89,-
302.  Gammeldags æblekage med makroner og flødeskum.  Kr.  89,-
303.  Hjemmelavet islagkage surprise med frisk frugt.  Kr.  89,-
304.  Pære Belle Helene. Vaniljesyltede pærer med et twist af rødvin, 
 hjemmelavet flødeis og chokoladesauce.  Kr.  89,-
305.  Nøddekurv med syltede frugter og hjemmelavet vaniljeis.  Kr.  99,-
306.  Créme brûlée med karamelgitter.  Kr.  99,-
307.  Dessert symfoni med kage, is og frugt.  Kr.  99,-
308.  Bananasplit med hjemmelavet vaniljeis, chokoladesauce 
 og drys af hasselnødder.  Kr.  99,-
309.  Gateau Marcel - verdens bedste chokoladekage med chokolademousse, 
 sorbet is og friske bær.  Kr.  99,-

Min. 12 personer eller efter aftale.

Desserter
TALLERKENANRETTET

400.  Klar hønsekødssuppe med kød- og melboller. Hertil flutes. Kr.  79,-
401.  Flødelegeret aspargessuppe med kødboller. Hertil flutes.  Kr.  79,-
402.  Karrysuppe med hønsekød, piment og ris. Hertil flutes.  Kr.  79,-
403.  Hjemmelavede frikadeller med kold kartoffelsalat, rugbrød og surt. Kr.  79,-
404.  Tarteletter med høns i asparges.  Kr.  79,-
405.  Saftige sandwich med 3 slags spændende mix fyld.  Kr.  85,-
406.  Æggekage med bacon, rødbeder og sennep. Hertil rugbrød og smør.  Kr.  95,-
407.  Biksemad med spejlæg samt rødbeder. Hertil rugbrød og smør. Kr.  95,-
408.  Hotdogs med alt det klassiske tilbehør.  Kr.  95,-
409.  2 slags hjemmelavede tærter med frisk salat og creme fraiche dressing.  Kr.  95,-
410.  Pølsebord med 4 slags spændende pålæg og leverpostej med bacon. 
 Hertil brød og smør.  Kr.  105,-

Min. 12 personer eller efter aftale.

Natmad
TA' SELV BUFFET
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Nedenstående eksempel er lavet ud fra at der vælges mellem:
Forretter fra nr. 100 til nr. 104 - Hovedretter fra nr. 201 til nr. 204 - 
Desserter fra nr. 301 til nr. 304.
•  3 retters menu med forret, hovedret og dessert.
•  Velkomstdrink samt øl, sodavand 
 og husets gode vine ad libitum i 6 timer.
•  Kaffe/te med småkager eller kransekagekonfekt.

All Inclusive specialpris kr. 670,- pr. person

Vi udregner naturligvis en “all inclusive pris” til dig ud fra dine alternative ønsker til menu 
og vine. Mérprisen tillægges da pr. person. Min. 12  personer. 

Heldags- & aftenarrangement
ALL INCLUSIVE EKSEMPEL - SAMMENSÆT SELV EN 3 RETTERS MENU

KLASSISKE SELSKABSPAKKER:

•  Start med et dejligt glas bobler
•  Menuen er en valgfri 4 retters eksklusiv menu 
 - sammensæt selv eller ta' på rejse i køkkenchefens univers.
•  Til menuen serveres udsøgte vine fra spændende producenter. 
•  Efter middagen serveres kaffe, avec og Irish coffee 
 samt lækker kransekage.
•  Drikkevarer ad libitum; med øl, vand og vin i 6 timer.
 Derefter kr. 89,- pr. person pr. time.
•  Valgfri natmad.

All Inclusive - pr. person kr. 1.295,- 

Min. 12 personer.

Luksusarrangement
EKSKLUSIV DAG ELLER AFTEN MED EKSTRA FORKÆLELSE



AD LIBITUM – 4 TIMER
“Tank selv, all you can drink”
Øl, vand og husets gode vine samt kaffe/te – ad 
libitum, på tank selv, all you can drink i 4 timer.
Pr. person kr. 269,-
(Gælder kun for selskaber i Koncertsalen og Orangeriet).

AD LIBITUM – 6 TIMER
“Tank selv, all you can drink” 
Velkomstdrink (Asti, Prosecco eller Cava). 
Øl, juice, vand og sodavand – ad libitum, på 
tank selv, all you can drink i op til max. 6 timer.
Husets gode vine på bordene & som tank selv. 
Kaffe/te med kransekagekonfekt eller hjemme-
bagte småkager. Pr. person kr. 338,- 
(Gælder kun for selskaber i Koncertsalen og Orangeriet).

FORLÆNG HYGGEN
Ønsker du efter middagen at forlænge arrange-
mentet med øl, vand og vine ad libitum, tilkøbes 
det til kr. 89,- pr. person pr. time.

EKSTRA HYGGE TIL KAFFEN
Likør kr. 49,- 
Portvin kr. 49,- 
Cognac kr. 65,-

Sodavand 25 cl. 35,- 
Juice  25 cl. 35,- 
Øl: Pilsner, Classic & special           25 cl. 45,-
Vin: Husets rød, hvid & rosé Pr. gl. 65,- 
Mælk  Pr. gl. 30,-
Kildevand  Pr. fl. 20,-
Isvand  Pr. person 20,-
Kaffe/The  Pr. person 35,-
Varm kakao  Pr. krus 45,-
Snaps  2 cl. 35,- / 1/2 fl. 279,-
Irish Coffee  Enkelt 65,- / Ekstra stærk 85,-
Sjusser med 2 cl. spiritus  Pr. stk. 75,- 
Sjusser med 4 cl. spiritus  Pr. stk. 99,-
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Selskabsdrikkevarer
VELKOMSTDRINK
Asti, Prosecco eller Cava. Pr. glas 45,-

HVIDVIN
Keystone Mendocino, 
Californien  1/1 fl. 280,- / Pr. glas 65,-
Lumà, Terre Siciliane, 
Italien.  1/1 fl. 280,- / Pr. glas 65,-
Pinot Grigio, Veneto, Italien  1/1 fl. 369,-
Riesling F.E. Trimbach, Alsace, Frankrig  1/1 fl. 389,-

ROSÉVIN
Protocolo, organic wine, 
Spanien.  1/1 fl. 280,- / Pr. glas 65,-
Pico de Aneto, Tempranillo Cabernet Sauvignon,
Chile.  1/1 fl. 280,- / Pr. glas 65,-

RØDVIN
Zinfandel, Bear Creek.  1/1 fl. 280,- / Pr. glas 65,-
Lumà, Terre Siciliane Rosso, 
Italien.  1/1 fl. 280,- / Pr. glas 65,-
Valpolicella Ripasso, Italien (organic).  1/1 fl. 389,-
Amarone della Valpolicella Ca’ Vandri, 
Italien.  1/1 fl. 525,-

PORTVIN
Fonseca Porto, Tawny Port, Portugal Pr. glas 49,- 

DESSERTVIN
Paul Mas Claude Val Muscat, 
Frankrig  Pr. glas kr. 49,-
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Fri bar til fast pris
VI UDREGNER GERNE EN FAST PRIS 
PÅ FRI BAR. PRISEN AFHÆNGER AF

ØNSKET UDVALG AF SPIRITUS I BAREN.
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Populære buffet'er
HUSK - VI LEVERER OGSÅ MEGET GERNE MADEN UD AF HUSET

Menuerne kan naturligvis sammensættes efter dine alternative ønsker.

Skaldyrssalat med hjemme-
lavet dressing.
Varmrøget laksemousse 
med frisk lime.
Gravad laks med hjemmerørt 
æggestand og senneps-
dressing.
Rejer med hjemmerørt 
mayonnaise og frisk citron.
Serranoskinke med melon.
Stort salatbord med dressing.
Fyldt svinemørbrad 
med champignon a’ la creme.
Rosastegt kalveculotte 
med knust kartoffelgratin.
Brød og smør.
Frisk frugt.
Hjemmelavet vaniljeis.
Kagefad med 2 slags kager. 

Pris pr. person kr. 395,-
(Min. 12 personer)

Rejer med hjemmerørt 
mayonnaise og frisk citron.
Røget laks med hjemmerørt 
æggestand og senneps-
dressing.
Serranoskinke med melon.
Broccolisalat med bacon.
Pastasalat med kylling 
og bacon / eller pommes og 
nuggets.
Lune hjemmelavede frikadeller
med kold kartoffelsalat.
Glaseret skinke med fløde-
kartofler.
Stort salatbord med dressing.
Brød og smør. 
Chokoladekage 
med vaniljeis og friske bær.

Pris pr. person kr. 375,-
(Min. 12 personer)

Chili og hvidløgsmarinerede 
tigerrejer med dressing på 
bund af sprød salat.
Serranoskinke med melon.
Hønsesalat med ananas på bund 
af sprød salat med bacon.
2 slags mix-salater med 
dressing, efter årstiden. 
Svinekam med sprød svær.
Rosastegt kalveculotte.
2 slags sauce og knust kartoffel-
gratin samt stegte petitkartofler. 
3 slags spændende oste med 
chutney og marmelade
Brød og smør.
Kagefad med 2 slags kager.
Spændende udvalg af 
udskårne frugter.

Pris pr. person kr. 355,-
(Min. 12 personer)

Festbuffet 1
VILD MED FISK

Festbuffet 2
BØRNEVENLIG

Festbuffet 3
SØDT & GODT
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Blandt smørrebrød tibydes bl.a.: Æg & rejer, roastbeef med hjemmelavet topping, dyrlægens natmad,
stegt fiskefilet med skaldyrssalat, stegt fiskefilet med remoulade, rullepølse med sky og rå løg, lever-
postej med bacon, hamburgerryg med hjemmelavet italiensk salat, spegepølse med hjemmelavet 
topping.

Velegnet som Take Away
NEM FROKOST ELLER AFTENSMAD

Uspec. Smørrebrød
Håndmadder - pr. stk. 35,-

Højtbelagt smørrebrød - pr. stk. 49,-
Luksus højtbelagt smørrebrød - pr. stk. 89,-

Stjerneskud
Lille kr. 169,-      Stort kr. 199,-

BESTIL GERNE I GOD TID PÅ TLF. 88 33 44 88 
- HELST DAGEN FØR ELLER SENEST 3 TIMER FØR AFHENTNING.
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Vi laver festmad med karaktér og kærlighed -  hjem til dig og dine gæster. Om du skal fejre fødselsdag, 
barnedåb, konfirmation, jubilæum, bryllup eller bare har lyst til at samle familie og venner til en god fest, 
så har vi den helt rigtige buffet eller menu til dig. Når du får maden fra Kulturhuset Blokhus, er det nemt 
at holde fest. Det hele leveres nemlig færdigt, lige til din hoveddør, og skal blot varmes og anrettes. 
Maden leveres ved min. 12 personer.

FRI LEVERING INDENFOR 20 KM. 
Såfremt der ønskes assistance af vores kokke eller tjenere hjemme hos dig, afregnes pr. time til kr. 300,- 
– dog min. 3 timer.
Udlånt service ved diner transportable skal leveres tilbage rengjort med mindre andet er aftalt.

Diner transportable
FESTMAD HJEM TIL DIG
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Brunchbuffet
BRUNCH PASSER TIL ALLE BEGIVENHEDER, OG ER EN POPULÆR OG

AFSLAPPET MÅDE AT FEJRE EN FESTDAG PÅ

DE LUXE BRUNCH 
Skyr serveret med mysli crunch 
og hjemmelavet kompot.
Laksetatar med røget laks, friske urter og kapers.
Scrambled æg serveret med frisk purløg 
og ristet bacon.
Brunchpølser serveret med grov ketchup.
Stegte petitkartofler serveret med aioli.
Hjemmelavet grøntsagstærte med porrer, 
broccoli og hytteost. 
Chili og hvidløgsmarinerede tigerrejer.
Pølsebord med et spændende udvalg af
pølse og hvad dertil hører.

Hønsesalat serveret med lynstegte søde ananas.
Amerikanske pandekager serveret med sirup.
2 slags lækre oste serveret med 
solbærmarmelade.
2 slags salater af sæsonens grønt.
Chokoladekage med cremefraiche
Årstidens friske frugter.
Serveres med rugbrød,
2 slags brød og smør.
Appelsin og æblejuice ad libitum under spisning.
Kaffe / te ad libitum under spisning.

Pris pr. person kr. 325,-
(Min. 12 personer)
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Reception & Åbent hus
RECEPTIONER ER OFTE SVÆRE AT PLANLÆGGE. HVOR MANGE KOMMER, 

HVOR MEGET MAD SKAL MAN BRUGE? ER LOKALET FOR STORT ELLER FOR LILLE? 

Vi har lokaler i flere størrelser og muligheder for hurtigt at åbne endnu et lokale, 
og supplere med mad og drikke, så alle føler sig velkomne.

Om du er til tapas, buffet eller ønsker en lun ret som f.eks. skipperlabskovs, 
forloren skildpadde eller tilsvarende, så kan vi naturligvis opfylde dine ønsker.

Vi tilpasser dine ønsker
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Hønsesalat med ananas på bund af sprød salat med bacon.
Varmrøget laks med spinatroulade.
Hjemmelavede lune frikadeller med kold kartoffelsalat.
Tyndstegsfilet med årstidens garniture.
Indbagt svinemørbrad.
Stort salatbord med dressing og tilbehør.
Hjemmelavet ostelagkage.
Brød og smør.

Pris pr. person kr. 245,-
(Min. 30 personer i max. 4 timer)

Receptionsbuffet
LET & LÆKKER
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Møder & Kurser
VI GØR ALTID VORES BEDSTE FOR, AT DU KAN HOLDE 

DET BEDST MULIGE MØDE, KURSUS ELLER KONFERENCE 

Som leder forventer man selvfølgelig, uanset om man har 
brug for konferencelokaler eller mødelokaler, 

at faciliteterne er i orden.  Det giver ro, og plads til at du kan få et godt møde, 
og du og dine deltagere kan tage herfra med gode resultater. 

Alle vore moderne mødelokaler har udstyr og den opstilling du har brug for.



Dagsarrangement
MØDEARRANGEMENT 2

Kaffe og rundstykker med ost og marmelade.
Isvand og frugt i mødelokalet hele dagen.
Spændende frokostret efter kokkens valg
samt 1 øl eller vand.
Eftermiddagskaffe med kage.

Pris pr. person kun kr. 325,-

Aftenarrangement
MØDEARRANGEMENT 3

2 retters menu incl. 2 glas vin, øl eller vand.
Kaffe og sødt.
Isvand og frugt i mødelokalet.

Pris pr. person kun kr. 325,-

Aftenarrangement
MØDEARRANGEMENT 4

3 retters menu incl. 3 glas vin, øl eller vand.
Kaffe og sødt.
Isvand og frugt i mødelokalet.

Pris pr. person kun kr. 395,-

Morgenarrangement
MØDEARRANGEMENT 1

1 stk. franskbrød med rullepølse og 
1 stk. franskbrød med ost og marmelade
alternativt 2 rundstykker med ost, marmelade, 
pålæg samt smør.
Kaffe og te ad libitum.
Isvand og frugt i mødelokalet.

Pr. person kr. 165,-
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Kaffebord & Pølsebord
NYDELIGT OPDÆKKEDE BORDE MED TILVALG AF FRISKBAGT BRØD OG KAGE

Serveret i rolige omgivelser til selskaber og begravelser, 
mindehøjtidelighed samt generalforsamlinger m.m.

Kaffebord
FORSLAG 3

3 stk. snitter.
Udvalg af forskellige småkager.
Kaffe og te ad libitum.

Pr. person kr. 145,-
(min. 12 personer)

Kaffebord
FORSLAG 2

2 stk. snitter.
1 stk. lagkage.
Kaffe og te ad libitum.

Pr. person kr. 165,-
(min. 12 personer)

Køkkenchefens
pålægsplanke

FORSLAG 4

Kaffebord
FORSLAG 1

2 halve boller med smør.
1 stk. kringle.
1 stk. lagkage.
Kaffe og te ad libitum.

Pr. person kr. 175,-
(min. 12 personer)

Planke med spændende udvalg af pålæg- 
og pølser og et stort udvalg af hjemmelavet 
tilbehør.
Lun leverpostej med sprød bacon og ristede 
champignon.
Udvalg af rugbrød og specialbrød.

Pr. person kr. 195,-
(min. 12 personer)

Hjemmebagte småkager  Kr. 20,-

Hjemmebagt kransekage  Kr. 25,-

Lagkage med flødeskum  Kr. 59,-

Hjemmebagt kringle med frugt  Kr. 49,-

Gammeldags æblekage med flødeskum  Kr. 59,-

Tilvalg
DANSKE KLASSIKERE
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Hygge i Orangeriet
NYD HØJTIDERNE MED GO' MAD I GODT SELSKAB

Fyldte æg med rejer.
Sild med hjemmelavet karrysalat.
Laksetatar med røget laks og friske krydderurter.
Tunmousse med dild.
Stegt fiskefilet med remoulade og citron.
Tarteletter med høns i asparges.
Kokkens torske-ret. 
Skidne æg med bacon.
Hjemmelavede frikadeller med surt.
Påskelam, mintgelé og flødekartofler.
Brød og smør.
Kulturhusets påskekage.
Cateau Marcel med bærkompot 
og cremefraiche-creme.
Særligt for børn: 
Nuggets, pommes og agurkestave.

Pr. person 245,- 
Børn (3-12 år) 145,-

Påskefrokost
KL. 12-15 FRA TORSDAG 6. APRIL 

TIL SØNDAG 9. APRIL
Lækre rejer med hjemmelavet mayo-dressing.
Hjemmelavede frikadeller med surt.
Stegt fiskefilet med remoulade og citron.
Tunmousse med dild .
Tarteletter med høns i asparges.
Varm leverpostej med champignon, 
sprød bacon og surt.
Kalvefilet med årstidens garniture .
Fyldt svinemørbrad med årstidens grønt 
og stegte petitkartofler og svampesauce. 
2 slags lækre mix-salater.
Brød og smør.
Oste, chutney og marmelade.
Gammeldags æblekage med makroner .
Særligt for børn: 
Nuggets, pommes og agurkestave.

Pr. person 245,- 
Børn (3-12 år) 145,-

Søndagsfrokost
KL. 12-15 SØNDAGE 

FRA 21. MAJ TIL 22. OKTOBER

Marineret sild med karrysalat og æg.
Lækre rejer med rejer.
Stegt fiskefilet med remoulade og citron.
Lune hjemmelavede frikadeller med surt.
Saftig julesalat.
Chefkokkens surprise.
Grønlangkål med stegt julemedister og 
brunede kartofler.
Kogt hamburgerryg med rødbeder og sennep.

Magisk Julebuffet
KL. 17-20 LØRDAGE & SØNDAGE FRA 4. NOV. - 30. DEC.

(Forbeholdt Orangeriets gæster).

Lun ribbensteg med rødkål og brunede kartofler.
Særligt for børn: 
Nuggets, pommes og agurkestave.
Brød og smør.
Chefkokkens kage.
Ost med druer og marmelade.
Hjemmelavet ris a la mande med kirsebærsauce.

Pr. person 245,- 
Børn (3-12 år) 145,-

BOOK BORD PÅ TLF. 88 33 44 88 
ELLER ONLINE VIA WWW.KULTURHUSETBLOKHUS.K
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Julebuffet 1
KLASSISK

2 slags sild med hjemmelavet karrysalat og æg.
Stegt fiskefilet med remoulade og citron.
Lun leverpostej med bacon og 
ristede champignon.
Hjemmelavede frikadeller med rødkål.
Stegt julemedister.
Glaseret juleskinke.
Stuvede hvidkål.
Vendsysselsk grønlangkål.
Brunede kartofler.
Ris a la mande med kirsebærsauce.
Brød og smør.

Pr. person kr. 325,-
(min. 20 personer)

Julebuffet 2
EKSTRA FORKÆLELSE

2 slags sild med hjemmelavet karrysalat og æg.
Røget laks, sprød salat og rygeostcreme.
Lun leverpostej med bacon og 
ristede champignon.
Rejer med hjemmelavet mayonnaise og citron.
Rødkålssalat med appelsin og nødder.
Rosastegt andebryst.
Stegt julemedister.
Vendsysselsk grønlangkål.
Flæskesteg med sprød svær, rødkål 
og brunede kartofler.
Ris a la mande med kirsebærsauce.
2 slags lækre oste med kiks, druer, 
chutney og marmelade.
Brød og smør.

Pr. person  kr. 395,-
(min. 20 personer)

Julefrokost i og ud af huset
VI LEVERER GERNE JULEMADEN TIL DØREN - KLAR TIL AT SÆTTE PÅ BORDET
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FEBRUAR til og med  OKTOBER

Velkommen i vores café
OPLEVELSER I KULTURHUSETS CAFÉ & ORANGERI

Blokhus-tarteletten 
Tartlet with salad & shrimps / 
Törtchen mit Garnelen & salat

Stor og sprød butterdejsskal med sprøde 
salater, sæsonens friske grønt, radise-
crudité, rejer, varmrøget laks, caviart,
 hjemmelavet krydret tomatiseret dild-
dressing – toppet med friske krydderurter. 
189,-

Luksus Stjerneskud 
Toast with fried fish & shrimps / Sternschnuppe

Stegt fiskefilet på ristet brød med hjemmelavet 
krydret tomatiseret dilddressing, lækre rejer, 
ferskrøget laks, caviart, sprød salat, 
frisk citron, agurk og tomat.
- Lille, serveres med 1 fiskefilet 169,- 
- Stort, serveres med 2 fiskefileter 199,-

Bøfsandwich 
Steak sandwich with sauce / Steak Sandwich mit Soße

200g bøf af oksekød, hjemmelavet skysauce, 
rødbeder, agurkesalat, hjemmelavet remoulade, 
ketchup, sprøde løgringe. 
Dertil håndskårne pommes frittes. 
179,-

Gæsternes favoritter

SE FLERE MENUER I CAFÉEN PÅ
WWW.KULTURHUSETBLOKHUS.DK



Dato:          /            20 Kl. Forventet antal gæster (senest 1 uge før arrangement meddeles endeligt antal)

SELSKABSTYPE                    LOKALE

Navn

Adresse     Postnr. og By

Tlf.  E-mailadresse

Evt. bemærkninger

VELKOMST

Velkomstdrink

Går til bords kl.

BUFFET

Buffet

Ekstra buffetretter

Kaffe/te

Sødt til kaffen

Natmad

Andet?

MENU - BORDSERVERING

Forret

Mellemret

Hovedret

Ost

Dessert

Kaffe/te

Sødt til kaffen

Natmad

Andet?

VINE

Hvidvin

Rødvin 

Dessertvin

Likør eller Cognac

Andet?

BAR

Fri bar med øl, vand og vin

- antal timer

Fri bar med øl, vand, vin og alm. spiritus

- antal timer

Andet?

BORDOPSTILLING

Bordopstilling

Bordplan

Bordkort

Farve på duge 

Farve på servietter

Farve på blomster

Andet?

UNDERHOLDNING

Underholdning som Kulturhuset Blokhus skal bestille

Har I selv bestilt musikere

Antal musikere

Forplejning til musikere

Andet?

NOTER OG ØNSKER
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Planlæg dit selskab



Ekstra festoplevelse
KOMBINÉR DIT SELSKAB MED ET BESØG I SKULPTURPARKEN BLOKHUS

Sandskulpturtema 2023: H. C. Andersens Eventyr

Vesterhavsvej 6, Hune · 9492 Blokhus · Tlf. +45 88 44 33 88 · mail@kulturhusetblokhus.dk · www.kulturhusetblokhus.dk 20
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