
 

Buffet Konfirmation 2021 
 

Kløver Es ApS – Brystrupvej 2, Hellevad – 6230 Rødekro – Tlf.: 74 66 91 40 
info@hotelkloeveres.dk – CVR 40969853 – www.hotelkløveres.dk 

Book din konfirmationsfest allerede nu! 
“all inclusive” Dagsarrangement kl. 12.00. – 18.00 

 
 

Velkomstdrink 
1 glas af ” Gianni Gagliardo Villa M Rosso” mousserende vin 

 
Forretter – vælg 2 slags af nedenstående 

 

 

Pandekager med laks serveret på sprød salat og dild dressing 

Nachos med cremefraiche og salsa  

Rejesalat med asparges og icebergsalat. Hertil rød dressing 

Kyllingesalat serveret på ananas og sprøde babyblade, hertil karrydressing  

Tarteletter med høns i asparges 

Tunmousse serveret på sprød salat, hertil rød dressing.  

Til alle forretter hører der frisk bagt brød 

 

  

Hovedret – vælg tre slags kød 

Marineret Svinekam – Oksefilet (Kr. 20,-) 

Barbecueben - Græsk Farsbrød 

Hotwings - Frikadeller 

Kyllingelår - Kogt hamburgerryg 

Ovnbagt glaseret skinke 

Mørbrad medaljon med champignon a la creme 
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Salater – vælg salatbar eller to salater 

Broccolisalat 

Tomatsalat med mozzarella 

Cremet rødkålssalat 

Grøn salat 

Pastasalat med soltørrede tomater 

Salatbar 12 slags 

 
 
 

Kartoffel – vælg to slags 
Pomrissoles (små stegte kartofler) 

Kogte kartofler 
Halve kartofler med skræl, stegt i ovn, med krydderier 

Flødekartofler 
Baconkartofler 

Bagte kartofler med kryddersmør 
Pommes frites 

 
 
 

Saucer - vælg to slags 
Skysauce 

Bearnaisesauce 
Paprikasauce 
Rødvinssauce 

Pebersauce 
Champignonsauce 
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 Desserter – vælg to af nedenstående 
Hjemmelavet is med chokoladesovs 

Pandekager med is 

Ananas, appelsin eller citronfromage 

Chokoladekage med is 

Frisk frugt med råcreme  

Belgisk vaffel med rørt is 

Isvafler med rørt is og toppings 

 

Vine 
S.C. Fincade Don Gavarre Blanco, S.C. Fincade Don Gavarre Tinto 

 Vælg mellem Late Harvest, A.V. Lambrusco, P.Q Ruby Port samt fadøl, sodavand og isvand 
 
 

Kaffe/the og sødt og natmad 
 
 

Fri bar med øl, vand og vin i 6 timer 
Pris pr. couvert kr. 498,- Børn under 12 år pris pr. couvert kr. 298,- 

Ønskes arrangementet forlænget efter de 6 timer koster det Kr. 60,- pr. couvert for hver påbegyndt time. 
Pris pr. couvert uden drikkevarer kr. 398,- Børn under 12 år pris pr. couvert kr. 238,- 

 
 

Ønskes der Cognac og Likør tillægs kr. 20,- pr. couvert 
 
 
 

Ønskes ekstra forret eller dessert, koster dette kr. 15,- per ekstra ting 

Ønskes ekstra hovedret koster dette kr. 20,- per type 

Ønskes ekstra salat koster dette kr. 15,- per slags 

 


