SELSKABSKORT

2022

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JER
VELKOMMEN PÅ HOTEL BRAMSLEVGAARD
Familien Kartz

HOTEL BRAMSLEVGAARD
Hold fest på historisk herregård i naturskønne omgivelser. Med
vores unikke placering lige midt i Bramslev Bakker, samt vores
udvalg af selskabslokaler til enhver lejlighed, er Hotel
Bramslevgaard det helt rigtige sted at holde fest.

Overnatning
Hotellet rummer 24 værelser. Når I
holder fest på BramslevGaard, så har
både I og jeres gæster mulighed for at
booke overnatning.
I forbindelse med større fester (min.
50 personer) giver vi 5% rabat på
overnatning, og værtsparret tildeles
et værelse uden beregning.

Faciliteter
Vi har et udvalg af festlokaler og har
plads til helt op til 200 gæster. Har I
ønske om at medbringe et band, er
dette naturligvis også en mulighed.
Vi har derudover et musiksystem som
kan tilsluttes div. mobiler, tablets m.m.
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MENU
Vores festmenu består af en forret, hovedret, dessert og
natmad. I sammensætter selv jeres ønskede menu ud fra
nedenstående udvalg.

FORRET
Røget laks
Citron confit - dild mayo - fennikel - malt - urter
Pocheret torsk
Variationer af blomkål - urter - muslingesauce
Terrine af unghane
Purløgsmayo - syltede løg - urter
Svinenakke
Mayo på fermenteret hvidløg - ristet nødder - sprød malt - syltede bøgehatte
Der serveres surdejsbrød & økologisk smør til alle forretter

HOVEDRET
Kalvefilet
Sauce Bearnaise
Farseret unghane
Cremet hønsesauce
Filet af majsfodret okse
Rødvinssauce
Oksemørbrad i soufflefars
Sauce Bordelaise
Hovedretterne ledsages af 2 sæsonafstemte grøntsager og en puré,
samt en kartoffel der passer til årstiden.

DESSERT
Mandelkage
Sprød chokolade - vaniljecreme - bær - sorbet
Gateau Marcel
Sprød chokolade - vaniljecreme - bær - sorbet
Citronfromage
Lemon curd - æble - marengs - vaniljeis
Chokolade dome
Dome fyldt med hvid chokolade cremeux -brud af mandelkage - vaniljecreme - vaniljeis
- skovsyre

NATMAD
Biksemad af grisenakke & dansk kalv
Spejlæg - sauce bearnaise - rødbeder - HP sauce & Worcester sauce
Mulligatawny
Indisk karrysuppe med kyllingestykker og ris
Gourmet pølsebord
Håndlavet pølse & skinker fra Rævhede, Nordjylland
Trøffelcreme - grillet artiskokker - tapenade & små sylteriger
Hotdogs: ristede & røde pølser
Brød - sennep - ketchup - remoulade - ristede & rå løg - syltede agurker
Sliders med oksekød
Tomatrelish - syltede agurker - rødløg - tomater - rød dressing - ost

Spørg for allgener og andre specielle behov og ønsker

SELSKABSPAKKER
I vores selskabspakker er der mulighed for selv at sammensætte sin menu ud
fra ovenstående valgmuligheder. Der kan vælges mellem forret, hovedret,
desser og natmad, alt efter hvad der er inkluderet i pakken.

Vi afholder alle salgs fester:
Barnedåb
Konfirmation
Bryllup
Kobberbryllup
Sølvbryllup
Guldbryllup
Fødselsdag
Familiefest
Du kan også bestille plads til mindehøjtidelighed

Vi sammensætter festen, så den passer lige til dig. Har du specielle ønsker, tilføjelser eller
fravalg, så kontakt os.
Find inspiration i nedenstående sammensatte festpakker til forskellige begivenheder.

BRYLLUP
Velkomstdrik
3 retters middag
Husets øl, vand og vin ad libitum fra middagen og resten af aften
Kaffe, te og sødt
Bar med 3 gængse drinks – 2 timer
Natmad
Lokaleleje
Opstilling og opdækning
Pr. person 1.273 kr.
Mulige tilkøb:
Vielse i gården eller haven
Reception inkl. fingermad
Snacks til velkomst
Cocktails til baren
Kontakt os for yderligere oplysninger

KONFIRMATION
Velkomstdrik
Buffet
Husets øl, vand og vin efter forbrug
Kaffe, te og sødt
Natmad
Lokaleleje
Opstilling og opdækning
Pr. person 688 kr.

MINDEHØJTIDELIGHED
3 stk. snitter
Kaffe, te og sødt
Eget lokale, opstilling og opdækning
Pr. person 265 kr.

BUFFET

SELSKABSBUFFET
BUFFET 1
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Okse i modvind - trøffelmayo
Stegt rødspættefilet - grov remoulade & citron
Håndpillede rejer - citronmayonnaise
Stegt grisekam - rodfrugter & timian
Langtidsstegt kalveculotte
Kartofler - smør & urter
Kalvesauce
Salat på crudité af grønt - urter og sennepsvinaigrette
Hjertesalat - mormor dressing & kerner
2 jyske gårdoste - hyben & oliven
Hvid chokolademousse - havtorn & hasselnødder
Surdejsbrød & rugbrød samt smør
(Min. 15 personer)

BUFFET 2

Kold røget laks - hytteost - agurk - urter
Okse i modvind - trøffelmayonnaise
Confiteret kylling - ristet nødder - mayonnaise på fermenteret hvidløg
Perlehønebryst - grillet spidskål & urter - gulerødder & timian
Rosastegt kalvefilet - grillet løg & sauce
Kartofler - smør & urter
Hjertesalat - kerner - mormordressing
‘
2 jyske gårdoste -hyben & oliven
Citronfromage - lemon curd -mandelcrumble
Mørk chokolademousse - bær - sprød karamel
Surdejsbrød & rugbrød sam smør
(Min. 15 personer)

BUFFET 3
Rimmet torsk - purløg - agurk
Okse i modvind - grillede syltede løg
Vindblæst svinenakke - grillet artiskok - mayonnaise på fermenteret hvidløg
Røget andebryst - havtorn
Grisekæber braiseret i IPA - gulerødder
Lammeculotte - selleri - sauce på persille
Rosa stegt oksefilet - løg - pebersauce
Crudité med mitzuna - urter & sennepsvinagrette
3 jyske gårdoste - hyben & oliven
Gateau Marcel - bær - vaniljecreme
Surdejsbrød & rugbrød samt smør

RECEPTIONSBUFFET
Kolde og lune retter
Let røget pocheret torsk med ramsløg, surdej - perleløg
Saltet laks vendt i ristet sesam med peberrod/dild mayo - skovsyre
Vindblæst svinekød med grillede syltede løg - brøndkarse
Coppa med grillet tomat, oliven - radiser
Kalveculotte med selleri - klorofylsauce
Confiteret unghane - vesterhavscreme - gulerødder i timian
Panko paneret svinebryst med persille creme - fermenteret rødbede
Surdejsbrød - rugbrød med bær og kerner - økologisk smør
Ost & sødt
3 slags oste med behørige garniture & grov kiks
Hvid chokolade cremeux med syltede havtorn - hasselnødder
Hindbærkage med lakrids - friske hindbær - mørk chokolade
Pr. kuvert kr. 365,(min. 30 personer)

Maden kan spises stående eller siddende med en gaffel eller som fingerfood.
Ønskes et stående arrangement anbefaler vi, at der bestilles cafe borde a 4 personer.
Alternativt kan vi
søger for siddepladser til alle ved aflange border.
Om sommeren vil vores terrasser og haver være et naturligt valg til arrangement.
Drikkevarerne anbefaler vi er en betjent bar, med 2 slags fadøl a 64,- pr 0,5 liter, 2
alkoholfrie saftdrikke,
2 hvidvine, 1 rosé vin og 3 rødvine. Alle vine er vores “hus vine” til kr. 299,- pr. flaske.
Til ost og det søde anbefaler vi en kaffe/the buffet til kr. 28,- pr. person.

BRUNCHBUFFET
1 gl. Moscato D`asti Andar Pervigne, Italien
Kaffe & The
Juice & smoothies
Forskellige surdejs brød – boller & hjemmebagt rugbrød
Wienerbrød & croissanter
Økologisk smør
Pålæg fra Nordjyske producenter med forskellige garniture
Oste fra små jyske mejeri med hyben & grønne oliven
Sæsonens marmelader – dansk honning & Nutella
Hjertesalat med mormor dressing & ristet nødder
Røræg & tør saltet bacon
Blødkogte æg
Stegte krydrede pølser
Lune tærter med bacon og løg
Yoghurt med sirup & müsli
Pandekager med sirup
frugter
Pr. kuvert kr. 348,(min. 15 personer)
1/2 pris for børn under 12 år
NB: Brunch tilbydes i tidsrummet 10.00-13.00

Kontakt os for at høre nærmere på 98 51 20 30

Hotel BramslevGaard
Bramslev Bakker 4
9500 Hobro
T: + 45 98 51 20 30
info@bramslevgaard.dk
bramslevgaard.dk

