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Kom godt 
 i gang

Aperitif, pr. glas 
 
Vejlsøhus Special, saft af hindbær  
og mousserende vin ........................kr.  76,00

Kir, hvidvin med solbær likør ..........kr.  66,00

Kir Royal, mousserende vin med  
solbær likør .......................................kr.  76,00

Champagne P. Lancelot Royer .......kr.  92,00

Alkoholfri: Mousserende cider 
lavet på æblesaft tilsmagt med  
hyldeblomst eller hindbær .............kr. 48,00

Aperitif, pr. flaske 
 
Prosecco Era Organic ......................kr. 347,00

Brut de Charvis Blanc ......................kr. 342,00

Deutz Brut Classic ............................kr. 912,00

Deutz Rose, Non Vintage ................kr. 995,00

Snacks til velkomst pr. person 
3 slags velkomstsnacks -  
Kikærtechips med sour creme, 
ølpølser og saltmandler ..................kr.  65,00

Velkommmen til Vejlsøhus.

Uanset om det er bryllup, konfirmation, fødselsdag, firmafest eller en helt anden anledning til at 
fejre en stor dag, så vil vi på Vejlsøhus altid gerne danne rammen om jeres næste fest.

På Vejlsøhus ønsker vi altid at give vores gæster den bedste oplevelse. Vi er et fantastisk hold af 
unge og mere erfarne kolleger, som brænder for vores fag og glade gæster.
Vi sætter en ære i at oplære nye elever, som får smag for en spændende branche, og de  
erfarne får lov til at lære fra sig, og følge med i den fornyelse og nysgerrighed, der hersker i 
huset.

Vejlsøhus omkranses af Silkeborgs flotte skove og AQUA Akvarium & Dyrepark, og det er altid 
nærliggende, at koble et besøg i Dyreparken med jeres fest på Vejlsøhus. Brug gerne AQUAs 
dygtige formidlere til, at skabe et ekstra indhold i jeres dag med en rundvisning, hvor der kan 
lægges vægt på vores danske natur og det danske dyreliv. 

Vi håber, at I finder noget der kan friste til jeres fest, og ellers laver vi gerne et personligt forslag 
til lige netop jer.

Vi glæder os til at danne rammen om jeres dag.

Personalet på Vejlsøhus
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Vejlsøhus festen 
Fest til fast pris  
min. 15 voksne - 8 timer

 Velkomst 
Et glas bobler

 

3 retters menu 
Vælg frit mellem vores sæsonmenuer på de kommende sider

 

Vin ad libitum 
Husets hvid- og rødvin, inkl. 1 glas dessertvin

 

Kaffe & te 
Med sødt

 

Fri bar  
Husets hvid- og rødvin, øl og sodavand

 

Natmad 
Byg selv hotdogs med vores egne pølser fra Mors og garniture

 

Kr. 1.195,00 pr. person 
Fest i 8 timer i eget lokale, opdækning med lyse duge,  

servietter fra Nærhver og blomster i vaser. 
 

Det lille ekstra

Blomsterdekorationer 
Blomsterdekorationer fra Arrild Living fra kr. 200,00 pr. dekoration.

Snacks til velkomst pr. person 
3 slags velkomstsnacks : 
Kikærtechips med sourcreme,  
ølpølser og saltmandler ..................kr.  65,00

Salte snacks til baren pr. person: 
Chips og saltmandler ......................kr.  45,00

Mellemret 
Gratinerede jomfruhummerhaler,  
hvidløg, rødløg, salat, grillet citron 
og aioli...............................................kr.  135,00

Ost 
2 slags Arla Unika med  
hjemmelavet tilbehør ......................kr.  105,00
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Den uformelle 
fest 

min. 15 voksne

3 serveringer - 8 retter
Vi danner rammerne for en uformel og hyggelig middag,  

når vi disker op med lækre retter som deles mellem jer ved bordet. 

Snacks & bobler
Kartoffelchips, rygeost og tør ost 

Tørret okseindelår 
Ravioli af rødbede og creme af Arla Unika Gammel Knas 

 
1. servering

Krabbesalat, purløg og friskost 
Tatar af okse, æggeblommecreme, syltet løg skaller 

Laks fra Fiskerøgeriet Katrinedal, kinaradise, kefir og grøn olie 
 

2. servering
Glaseret revelsben, stegt græskar, sprøde kerner og fyldig portvinssauce 

Krokette på okseragout og trøffel, urte polenta og sauce på Havgus 
Grillet spidskål, krydret smør og urter 

 
3. servering

Brie de Moux, lun brioche, tomat og hybenkompot 
Hvid chokoladecreme, passionssirup og sprød butterdej 

 
kr. 595,00 pr. person

I eget lokale, opdækning med lyse duge, servietter fra Nærhver og blomster i vaser. 
Blomsterdekorationer fra Arrild Living fra kr. 200,00 pr. dekoration.

Ta’ selv vinbar under middagen
Skænk selv af 2 hvidvine, 3 rødvine og 1 dessertvin.  

Varighed max. 5 timer

 
kr. 420,00 pr. person

Slut af med kaffe, te og 3 slags sødt kr. 85,00 pr. person
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Forårsmenu 
marts, april og maj 

min. 15 voksne 

3-retters forårsmenu 
 

Hvidvinsdampet issing, Sauce Nage og skorzonerrod
Perlehønebryst, kartofler, spæde grøntsager og cremet timiansauce

Vanilje Panna Cotta, rabarberkompot og rabarbersorbet

3 retter kr. 495,00 pr. person 
 

I eget lokale, opdækning med lyse duge, servietter fra Nærhver og blomster i vaser. 
Blomsterdekorationer fra Arrild Living fra kr. 200,00 pr. dekoration.

Flere muligheder 
 

Forretter
Stegt kammuslinger med stenbiderrogn, beurre blanc, saltet agurk og gulerod + 40,00 kr. pr. person

Røget spegeskinke fra Mors, urtemayonnaise og sprøde salater + 10,00 kr. pr. person

Hovedretter
Lammeculotte, hvidløgspuré, cherrytomater, forårsgrønt,  
timianbagte kartofler og lammesky + 45,00 kr. pr. person

Kalvefilet, nye kartofler, krydderurter, Sauce Robert, forårsløg og gulerødder + 30,00 kr. pr. person

Desserter
Mazarintærte, bær og økologisk creme fraiche + 10,00 kr. pr. person

Brownie, syltede bær og vaniljeis fra Kastbergs gourmet-is + 10,00 kr. pr. person



side 6

Sommermenu 
juni, juli og august 

min. 15 voksne

3-retters sommermenu 
 

Koldrøget laks fra Fiskerøgeriet Katrinedal, peberrodsmayonnaise,  
syltet sennep og bitre salater

Kyllingebryst fra Hopballe Mølle, årstidens grøntsager,  
kartofler med urter og trøffelsauce

Jordbær, hvid chokoladecreme og sprødt

3 retter kr. 495,00 pr. person 
 

I eget lokale, opdækning med lyse duge, servietter fra Nærhver og blomster i vaser. 
Blomsterdekorationer fra Arrild Living fra kr. 200,00 pr. dekoration.

Flere muligheder 
 

Forretter
Torsk, soufflé, sprødstegt brød og skummende fiskesauce + 10,00 kr. pr. person

Røget skinke fra PølseMageriet, salat og rygeostecreme + 10,00 kr. pr. person

Hovedretter
Langtidsstegt kalvefilet, nye danske kartofler, grillet sommergrønt og krydret glace + 30,00 kr. pr. person

Medaljon af oksemørbrad, sommerens sprøde grøntsager,  
nye danske kartofler med smør og urter samt portvinssky +45,00 kr. pr. person

Desserter
3 danske oste, kompot og kiks + 15,00 kr. pr. person

Chokolade konfektkage, marinerede bær og vaniljeis fra Kastbergs gourmet-is + 10,00 kr. pr. person
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Efterårsmenu 
september, oktober, november 

min. 15 voksne

3-retters efterårsmenu 
 

Røget ørredmousse, krydderurter og syltede løg
Oksecuvette, hvidløgspuré, østershatte, grønkål, 

 ristede kartofler og Sauce Bearnaise
Æblekage med vaniljecreme

3 retter kr. 495,00 pr. person 
 

I eget lokale, opdækning med lyse duge, servietter fra Nærhver og blomster i vaser. 
Blomsterdekorationer fra Arrild Living fra kr. 200,00 pr. dekoration.

Flere muligheder 
 

Forretter
Carpaccio af okseinderlår, bitre salater, parmesan mayonnaise og  ristede kerner + 10,00 kr. pr. person

Svampe consommé, sprøde svampe og lufttørret bacon + 10,00 kr. pr. person

Hovedretter
Langtidsstegt svinenakke fra Bertels Gris, Hasselback kartoffel,  

saltbagt selleri, puré og whiskysauce + 10,00 kr. pr. person

Krondyrfilet, honningristede rodfrugter, kastanjer, pommes duchesse  
og rødvinssauce + 60,00 kr. pr. person

Desserter
Chokoladebar med hvid chokolade, solbær og vaniljeis fra Kastbergs gourmet-is + 10,00 kr. pr. person

Blommer i madeira med pistacieis fra Kastbergs gourmet-is + 10,00 kr. pr. person
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Vintermenu
december, januar, februar 

min. 15 voksne

3-retters vintermenu 
 

Torsk, Sauce Tartare og sprøde salater
Grisefilet fra Bertels Gris, svinekæber, rødkål, nødder, æbler  

og ristede kartofler
Lun æblecrumble og vaniljecreme

3 retter kr. 495,00 pr. person 
 

I eget lokale, opdækning med lyse duge, servietter fra Nærhver og blomster i vaser. 
Blomsterdekorationer fra Arrild Living fra kr. 200,00 pr. dekoration.

Flere muligheder 
 

Forretter
Andeterrine, svampemayonnaise, syltede løg og bitre salater + 10,00 kr. pr. person

Kalverillette, brioche, æggeblommecreme og rød skovsyre + 10,00 kr. pr. person

Hovedretter
Stegt torsk, bacon, bagte rødbeder, sennepscreme, hvide kartofler, smør og urter + 15,00 kr. pr. person

Langtidsstegt oksefilet, confiteret hvidløg, saltbagt selleri,  
pommes duchesse og Sauce Bearnaise + 30,00 kr. pr. person

Desserter
Nougatmousse, nøddemarengs og appelsinsorbet + 10,00 kr. pr. person

Mazarinkage, amarena kirsebær og kirsebær sorbet + 10,00 kr. pr. person
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Buffetforslag
min. 15 voksne 

Serveres ad 3 gange

Buffet 1
Serveres på tallerken 

Skinke fra PølseMageriet, små salater, syltede rødløg og sprød parmesan
 

Serveres på buffet 
Kyllingebryst fra Hopballe Mølle 

Langtidsstegt oksecuvette 
Grillet grønt med vinaigrette og små salater med grøntsager 

Små ovnbagte kartofler 
Timiansauce

 

Serveres på buffet 
3 slags danske oste med oliven og kompot 

Mazarintærte, bær og økologisk creme fraiche

kr. 455,00 pr. person
 

Buffet 2
Serveres på tallerken 

Tallerken med røget laksetatar, urtemayonnaise, torsk, kapers, æbler og rugbrødschips
 

Serveres på buffet 
Svinenakke fra Bertels Gris 

Oksecuvette og grønne urter 
Lammeculotte med rosmarin og hvidløg 

Pommes rissolées 
Sæsonens grillet grønt med timian 

Sauce Bearnaise og urtesauce 
Cæsarsalat med sprøde croutons og årstidsbestemt salat

 

Serveres på buffet 
Lemon curd tærte 

Chokolade konfektkage, sorbet, hvid chokoladecreme med knas  
og marinerede skovbær

 
kr. 525,00 pr. person

I eget lokale, opdækning med lyse duge, servietter fra Nærhver og blomster i vaser. 
Blomsterdekorationer fra Arrild Living fra kr. 200,00 pr. dekoration.
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Frokostbuffet
min. 15 voksne 

Vores danske frokost 
 

Sild med kapers og karrysalat 
 

Croissant med rejer, dild og citron 
 

Skinke fra PølseMageriet med syltede rødløg og urtemayonnaise 
 

Confiterede kyllingelår med chutney 
 

Grøntsagstærter 
 

2 salater efter årstiden og dressing 
 

Chokolademousse og knas 
 

3 danske oste 
 

Hjemmebagt brød, kiks og smør

 
kr. 375,00 pr. person

I eget lokale, opdækning med lyse duge, servietter fra Nærhver og blomster i vaser. 
Blomsterdekorationer fra Arrild Living fra kr. 200,00 pr. dekoration.

Øl, vand og vin på buffet i 3 timer
Øl fra Tuborg og Grauballe Bryghus

Økologisk saft
Sodavand

Husets hvid- og rødvin.
 

kr. 325,00 pr. person

Snaps til silden
2 cl. snaps kr. 38,00 

Slut af med kaffe, te og 3 slags sødt kr. 85,00 pr. person
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Brunch 
3 timer mellem kl. 9-13, 

min. 15 voksne

Menu 
 

Økologisk yoghurt med hjemmelavet müsli og tørret frugt 
 

Økologisk skyr med akaciehonning og hjemmelavet frugtpuré 
 

Røræg, bacon, brunchpølser fra Mors og hjemmelavet ketchup 
 

Koldrøget laks fra Røgeriet Katrinedal med dild 
 

Udvalg af danske pølser med tilbehør 
 

Lun leverpostej med bacon og champignon 
 

Pandekager med akaciehonning 
 

Danske oste med oliven og druer 
 

Dansk honning og hjemmelavet chokoladecreme 
 

Hjemmelavede marmelader 
 

Smør- og chokolade croissant 
 

Frugtfad 
 

Hjemmebagt brød og økologisk smør 
 

Æblejuice-

Kaffe og te 
 

I eget lokale, opdækning med lyse duge og blomster i vaser. 
Blomsterdekorationer fra Arrild Living fra kr. 200,00 pr. dekoration.

Pris, voksne. ...........................................................................................................  kr. 415,00
Pris, barn fra 3 år til og med 11 år ......................................................................  kr. 210,00
Pris, barn til og med 2 år ......................................................................................  kr. 105,00

Begynd eller slut dagen med et besøg i AQUA Akvarium & Dyrepark. 
Se mere på side 16 i selskabskortet.
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Vin

Vin ad libitum nr. 1
Velkomst, 1 glas: Brut de Charvis Blanc, Paul Delane, Bourgogne, Frankrig 

 
Hvidvin: Riesling Trocken, Wiesenmühle, Tyskland 

 
Rødvin: L’Epicerie a la Francaise, Syrah, Domaine Saint Jean de la Cavalerie, Frankrig 

 
Dessert, 1 glas: Chateau Martillac, Monbazillac/Loupiac, Frankrig 

 
Vin, øl og sodavand ad libitum under middagen, op til 5 timer, kr. 415,00 pr. person

Vin, øl og sodavand ad libitum, op til 8 timer, kr. 595,00 pr. person

Vin ad libitum nr. 2 - økologisk
Velkomst, 1 glas: Prosecco Era Organic, Qwine, Veneto, Italien 

 
Hvidvin: Villa di Mare Pinot Grigio, Qwine, Terre Siciliane, Italien 

 
Rødvin: Villa di Mare Rosso, Qwine, Terre Siciliane, Italien

Dessertvin, 1 glas: Les Pins, Chateau Tirecul La Graviere, Monbazillac/Loupiac, Frankrig 
 

Vin, øl og sodavand  ad libitum under middagen, op til 5 timer, kr. 455,00 pr. person 
 

Vin, øl og sodavand ad libitum, op til 8 timer, kr. 615,00 pr. person

Ta’ selv vinbar under middagen
Skænk selv af 2 hvidvine, 3 rødvine og 1 dessertvin.  

Inkl. øl og sodavand. 
Varighed max. 5 timer 

 
kr. 420,00 pr. person

Hvis I har andre ønsker til vine, så ta’ endelig et kig i vores vinkort  
eller fortæl os jeres ønsker, så vil vi forsøge at opfylde disse.
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Bar

”Tap selv” cocktailbar
Fri cocktailbar op til 3 timer kr. 275,00 pr. person*

*Tillæg til ad libitum vinmenuer

Vælg 3 forskellige drinks:

Mojito
Rom, rørsukker, frisk mynte, skiver af lime, danskvand og isterninger

 
Dark ’n’ stormy

Rom, limesaft, gingerbeer og isterninger
 

Gin & Tonic
Gin, tonic, lime skiver og isterninger

 
Gin Hass

Gin, mango sirup, lime, lemon sodavand, mynteblade og isterninger
 

Aperol Spritz
Prosecco, Aperol, danskvand, skiver af appelsin og isterninger

 
Bramble

Gin, sukkersirup, citronsaft, Creme de Mure og isterninger 

Cocktails
 

fra kr. 85,00 pr. cocktail

Snacks 
 

Chips og saltmandler 
kr. 45,00 pr. person
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Den gode  
slutning

Natmad

Oste- og pølsebord
kr. 145,00

Byg selv hotdogs med vores egne pølser fra Mors og garniture
kr. 105,00

Tærter med skinke og grønt, hertil blandet grøn salat
kr. 95,00

Aspargessuppe med kødboller
kr. 95,00

Sandwichbolle med forskelligt fyld
kr. 78,00

Burger med pulled pork og coleslaw
kr. 125,00

Parisertoast
kr. 95,00

Lad bilen stå og kryb under dynen når festen slutter 
- overnatning i forbindelse med fester tilbydes til:

Enkeltværelse inkl. morgenmad pr. nat 
kr. 675,00

Dobbeltværelse inkl. morgenmad pr. nat 
kr. 875,00

Superior dobbeltværelse inkl. morgenmad pr. nat 
kr. 1.025,00
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Lige det ekstra

 
 

Børnemenuer - til og med 11 år.
Fiskefilet med pommes frites og grøntsagsstave

kr. 105,00

Hjemmelavet nuggets, pommes frites og grøntsagsstave
kr. 105,00

Hjemmelavet burger med pommes frites og grøntsagsstave
kr. 105,00

Isdessert med is fra Kastbergs gourmet-is
kr. 85,00

Spiser børnene samme menu som de voksne, betales 50 %  af menuprisen  
(Gælder ikke brunch) 

Husk også...
og lidt til børnene...

Kaffe/te
kr. 40,00

Kaffe/te med 3 slags sødt
kr. 85,00

Cognac og likør
fra kr. 55,00

2 hjemmelavede kransekager
kr. 45,00

Hjemmebagte småkager
kr. 45,00

3 fyldte chokolader
kr. 50,00

Boller og lagkage
kr. 80,00

Bryllupskage fra
kr. 115,00 

Serveringstillæg
For medbragte småkager, chokolader mm. 

 kr. 15,00 pr. person

Medbragt kage kr. 30,00 pr. person.

Servering
Efter 8 timer og efter kl. 02.00 tillæg  

pr. påbegyndt time 
kr. 2500,00

Menukort
kr. 25,00 pr. person 

Alle priser i vores selskabskort er med forbehold for ændringer.



side 16

Lige det sidste...

Nedenfor har vi lavet en huskeliste, som kan bruges til at få et overblik over din næste fest.

• Invitation

•  Gæsteliste

• Ønskeliste

• Ankomsttidspunkt

• Fotografering

• Velkomstdrink

• Snacks, chips eller andet til 
velkomstdrinken

• Gavebord og registrering af gaver

• Gæstebog

• Bordplan og opdækning

• Ønsker til duge og servietter

• Ønsker til blomsterdekorationer

• Menu

• Børnemenu

• Velkomsttale

• Menu- og bordkort

• Vine

• Alkoholfri drikke 

• Diabetikere/vegetarer/allergener

• Toastmaster

• Taler og sange

• Underholdning

• Musik og dans

• Kaffe/te, avec og lidt til den søde tand

• Barbord

• Natmad og drikkevarer

• Overnatning til gæster

• Takkekort

Fest i AQUA Akvarium & Dyrepark
En unik oplevelse i forbindelse med jeres selskab kunne være et besøg i AQUA,  
som ligger lige ved siden af hotellet. 
I dagtimerne er det oplagt at besøge de mange dyr i parken og måske overvære en af dyre-
passernes fodringer, eller booke jeres egen guidede tur i parken.

Når I holder jeres fest på Vejlsøhus tilbyder vi entrébilletter til specialpris ved forudbestilling. 
Kr. 75,00 pr. voksen (+12 år)  
Kr. 45,00 pr. barn (3-11 år)
Spar op til kr. 100,00 kr. på normal entrépris 

I har også mulighed for at få AQUA helt for jer selv, hvor I for eksempel kan nyde  
velkomstdrinken i AQUA Akvarium inden festen på Vejlsøhus, eller få serveret middagen foran 
de store akvarieruder med direkte udsigt til fiskene.
Spørg vores personale for priser på dette. 


