KONFIRMATION
2022

Vejlsøvej 51 · 8600 Silkeborg · Tel. 89 21 21 21 · info@vejlsoehus.dk · www.vejlsoehus.dk

Konfirmation
Lokalet er til rådighed i op til 8 timer

Forret serveret på tallerken
Vælg mellem
Tarteletter
2 tarteletter med høns i asparges

eller
Rejecocktail
Rejecocktail a la Vejlsøhus med asparges, ørredrogn og hjemmebagt surdejsbrød

eller
Tapastallerken*
Koldrøget laks fra Røgeriet Katrinedal, dijonmayonnaise, friséesalat og syltet rødløg
”Kyllingesalat”, sauce tartar, syltede tyttebær og baconknas
Røget skinke fra PølseMageriet, tomat aioli, endiviesalat, bagte tomater og urter fra Engesvang
Hjemmebagt surdejsbrød
* tillæg kr. 15,00 pr. person

Hovedret fra buffet
Oksecuvette med hjemmelavet Sauce Bearnaise
Kylling fra Hopballe Mølle med urtefløde sauce
Friterede kartoffelkugler og små ovnbagte kartofler
Grøn salat med fransk dressing
Grillet sæsongrønt med revet Thise Vesterhavsost og lun vinaigrette
Byt oksecouvette ud med oksemørbrad*
*tillæg kr. 45,00 pr. person

Desserttallerken
Chokolade konfektkage med hvid chokolade ganache, Panna Cotta,
friske bær og vaniljeis fra Kastbergs gourmet-is med hjemmelavet saltkaramel

Der dækkes op i eget lokale med lyse duge, servietter fra Nærhver og blomster i vaser.
Blomsterdekorationer fra Arrild Living fra kr. 200,00 pr. dekoration.
Menu, voksne.........................................................................................................
Menu, børn fra 3 år til og med 11 år....................................................................
Menu inkl. entrébillet til AQUA Akvarium & Dyrepark, voksne........................
Menu inkl. entrébillet til AQUA Akvarium & Dyrepark, børn 3-11 år...............
Menu inkl. entrébillet til AQUA Akvarium & Dyrepark, børn under 3 år.........

kr. 445,00
kr. 225,00
kr. 495,00
kr. 270,00
kr. 150,00

Entrébillet til AQUA Akvarium & Dyrepark er gældende i parkens almindelige åbningstid.

Husk også...
Velkomst
Vejlsøhus Special; Saft af hindbær
og mousserende vin........................kr.
Alkoholfri; Mousserende cider lavet
på æblesaft tilsmagt med
hyldeblomst eller hindbær..............kr.

Lidt af det søde
76,00

48,00

80,00

Natmad
Sandwich med forskelligt fyld.........kr.

78,00

Byg selv hotdogs..............................kr. 105,00

Drikkevarer
Øl, classic eller pilsner......................kr.

35,00

Sodavand...........................................kr.

35,00

Husets hvid- rød- og dessertvin.....kr. 295,00
Kaffe og te.........................................kr.

3 slags sødt med kaffe og te...........kr.

40,00

Pizza med 3 slags fyld;
skinke, kebab og pepperoni...........kr.

98,00

Pulled pork burger...........................kr.

119,00

Menukort
Menukort...........................................kr.

Vinbar
Ta’ selv vinbar under middagen;
Skænk selv af 2 hvidvine, 3 rødvine
og 1 dessertvin.
Inkl. øl og sodavand.
Varighed max 5 timer.......................kr. 375,00

”Tap selv” cocktail/mocktail
efter middagen
Mojito og Bramble
Med alkohol, 5 l. dispenser.............kr. 855,00
Uden alkohol, 5 l. dispenser............kr. 455,00

25,00

Serveringstillæg
Medbragte småkager,
chokolader mm.................................kr.

15,00

Medbragt kage.................................kr.

30,00

Overnatning til specialpris
Enkeltværelse, pr. nat ......................kr. 675,00
Dobbeltværelse, pr. nat...................kr. 875,00
Superior værelse, pr. nat..................kr. 1.025,00

Overnatningspriserne er inkl. morgenmad.

Alle oplyste priser i vores konfirmationsmenu er med forbehold for ændringer.

Akvarium & Dyrepark

Besøg AQUA Akvarium & Dyrepark med jeres egen guide
Det er oplagt at kombinere jeres konfirmation med alle dyrene og legepladsen i
AQUA Akvarium & Dyrepark, og i år giver vi jer også mulighed for at flytte hele festen derud
efter middagen.
•
Kom ud og nyd dyrene og det skønne vejr sammen med jeres egen guide.
•
De unge kan brænde energi af på svævebanen, hoppepuden, forhindringsbanen
		og vandlegepladsen.
•
Få nogle gode timer sammen på uformel og hyggelig vis, hvor I kan lære om den
		
danske natur og dyrene i parken.
AQUA Akvarium & Dyrepark med fodring
Guiden byder jer velkommen og viser jer ned til de dyr I skal hjælpe med at fodre.
Herefter har I parken på egen hånd.
AQUA Akvarium & Dyrepark i 2 timer efter lukketid, inkl. fodring,
eksempelvis fra kl. 17.00-19.00
Max 50 pers............................................................................................................ kr. 1.900,00
Vi griller hotdogs til jer i parken som natmad................................................... kr. 78,00 pr. voksen
................................................................................................................................. kr. 39,00 pr. barn
Afslut dagen med hjemmelavet pizza over bål i Bålhytten i AQUA Parken
Jeres guide gør klar til jer i AQUA’s bålhytte. Den store brændefyrede pizzaovn er tændt op
og når flammerne har lagt sig, laver I sammen med jeres guide lækre pizzaer med bl.a. spiselige
råvarer fra skoven.
Pizza i bålhytten ca. 2 timer, eksempelvis fra kl. 18.00-20.00
Op til 20 personer................................................................................................. kr. 3.200,00
Over 20 personer.................................................................................................. kr. 200,00 pr. person.
Øl og sodavand i parken til ovenstående arrangementer............................... kr. 30,00 pr. stk.

Ovenstående arrangementer kræver konfirmationspakke inklusiv entrébillet og skal bestilles på
forhånd gennem Vejlsøhus.
Efter en god dag skal I senest forlade parken kl. 20.00.

