Hel aftens arrangement:
Menuen kan frit sammensættes efter nedenstående
retter:
Panko stegt torsk på ristet spinat dertil hollandaise
Tunmousse på salat pyntet med rejer dertil dildcreme
Carpaccio af røget okseinderlår på bund af pesto
toppet med salat og sylt
Svampesuppe
Hønsesalat på ananasring toppet med sprød bacon
Kalvesteg med grøntsager og årstidens kartoffel og
kalvesky sauce
Oksemørbrad med bordelaise samt garniture og
kartoffel (+Kr.: 45,00 pr. cou.)
Braiseret okse cyvette med glaserede perleløg /
gulerødder dertil bønner, hvide kartofler,
solbærmarmelade, surt og sauce
Flæskesteg med rødkål, brunede og hvide kartofler, ½
æble, svesker, surt samt sauce
Isbombe med bær puré
Islagkage på valnøddebund
Citronfromage
Desserttallerken med chokoladekage, is, frugt og
bærpuré (+Kr.: 20,00 pr. cou.)
Natmad:
Landskinke med marineret kålsalat og groft brød

Aspargessuppe

Dyrlægens natmad og 2 slags pålæg (kokkens valg)
med tilbehør
Biksemad med spejlæg
Drikkevarer:

Husets velkomstdrink
Hvid- og rødvin ad libitum under forret og hovedret,
dessertvin skænkes 1 gang
Kaffe / the + småkager efter middagen

Pris Kr.: 655,00 pr. cou. incl. Øl, vand og
vin i 7 timer.
Derefter Kr.: 45,00 pr. person pr. påbegyndt time
Ovenstående er min. 20 cou.

Buffetarrangement:
Min. 20 cou.
Husets velkomstdrink
Forret – serveres – vælg mellem:
Varmrøget laks på plukkede salater med dilddressing
Carpaccio af okseinderlår med toppet med salat, sylt
og parmesan
2 tarteletter med høns i asparges
Fisketallerken med 3 slags efter kokkens valg + Kr.:
20,00 pr. cou.
Pommes Rösti toppet med laksetatar dertil kaviar,
hakkede rødløg og creme fraiche + Kr.: 15,00 pr. cou.
Buffet:
Oksefilet med årstidens kartoffel, mixed grøn salat
med sylt samt skysauce

Krydderstegt svinekam med årstidens kål salat, ristede
kartofler vendt med frisk krydderurter og grøntsags
tærte
Dessert – serveret – vælg mellem:
Islagkage på marengs nøddebund med bærpuré
Desserttallerken med citronfromage med citronsirup og
crunch
Desserttallerken bestående af chokoladekage is og
bærpure + Kr.: 20,00 pr. cou.
Nøddekurv med is, bærpure og frisk frugt
Drikkevarer:
Hvidvin og rødvin ad libitum under forret og hovedret,
dessertvin skænket 1 gang
Øl og vand under middagen
Kaffe/the + småkager
Natmad:
Klar suppe med boller og urter, Aspargessuppe eller
løgsuppe
4 slags pølser med tilbehør + Kr.: 15,00 pr. cou.
Pris Kr.: 720,00 pr. cou. incl. Øl, vand og vin i
7 timer
Derefter Kr.: 45,00 pr. person pr. påbegyndt time.
Ovenstående er min. 20 cou.

Tre retters menuer

Tarteletter med høns i asparges
Kalvesteg med surt, sødt og waldorfsalat, brunede og
hvide kartofler samt vildtflødesauce
Isbombe med frugtcoulis
Pris pr. cou. Kr.:
278,00 v/ min. 20 cou.

Hønsesalat på ananas ring
Flæskesteg af velfærdsgris med brunede og hvide
kartofler, rødkål, ½ æble og surt samt skysauce
Citronfromage anrettet på citronsirup og crunch og
toppet med hvid chokoladebrud
Pris pr. cou. Kr.: 278,00 v/ min. 20 cou.

Tunmousse med salat pyntet med rejer dertil
dilddressing
Gammeldags oksesteg med glaserede perleløg /
gulerødder dertil bønner, hvide kartofler,
solbærmarmelade og sauce
Florentinerislagkage med chokoladestykker
Pris pr. cou. Kr.:
288,00 v/ min. 20 cou.

Grønærtesuppe med dampet torsk toppet med ristet
bacon
Unghane fra Allégården dertil timian sky samt årstidens
kartoffel og garniture.
Florentiner kurv fyldt med is og frisk frugt

Pris pr. cou Kr.:
298,00 v/ min. 20 cou.

Tre retters menuer

Variation af kold – og varmrøget laks på rygeostcreme
dertil crunch og syltede løg
Oksemørbrad stegt i fedtnet med friske krydderurter
hertil grønsager tilberedt på forskellig vis samt
kartoffel og sauce bordelaise
Chokoladegateau med vanilleis og bær pure samt frisk
frugt
Pris pr. cou. Kr.:
318,00 v/ min. 20 cou.
Tillæg for kalvemørbrad Kr.: 30,00 pr. cou.

Krone af røget laks på salat med æble/ peberrods
fløde
Rosa stegt kalvefilet med lys timian sky dertil årstidens
grøntsager tilberedt på forskellig vis samt evt.
pommes rôsti alt efter årstid
Variation af mørk, lys og hvid chokolade

Pris pr. cou. Kr.:
298,00 v/ min. 20 cou.
Lakse pude på porre creme
Dyre kølle med surt, sødt og waldorfsalat, brunede og
hvide kartofler samt vildt
flødesauce - eller - med ristede kastanier i
lynghonning, svampetimbale samt årstidens grøntsag
og kartoffel dertil vildt sky
Lys chokoladekage med lys mocca is hertil bær pure og
frisk frugt
Pris pr. cou. Kr.:
318,00 v/ min 20 cou.

Tre retters menuer
Indbagt hummersuppe med krebsehaler og asparges
Amerikansk culotte af Hereford eller Angus dertil sauce
bordelaise og bearnaise samt garniture og stegte
kartofler
Is med mørk og hvid chokolade samt ristede mandler
Pris pr. cou. Kr.:
338,00 v/ min. 20 cou.
Sæsonens fisk stegt med pankomel på spinattimbale
dertil hollandaise

Rosa stegt dyre kølle med soja sacca sauce samt
kartoffel og garniture
Nougatcreme kage med valnød bund serveret med is,
bær pure og frisk frugt
Pris pr. cou. Kr.: 358,00
v/ min. 20 cou.

Varmrøget laks på plukkede salater med capers ægge
dressing
Oksefilet med pebersauce dertil kartoffel og garniture
efter sæson
Islagkage på waldnøddebund med bærpuré
Pris pr cou. Kr.:
288,00 v/ min. 20 cou.
Tillæg for bryllupsislagkage Kr.: 30,00 pr. cou.

Carpaccio af røget okseinderlår med pesto, rucola og
soltørret tomat samt parmesan
Rosa stegt dyreryg dertil timbale efter sæson,
kartoffelcroquette, årstidens grønt og vildtsky – eller
med surt, sødt og waldorffsalat, brunede og hvide
kartofler, ½ æble samt vildtflødesauce
Mazarin med mousse af årstidens bær toppet med
sprød kage dertil sirup og is
Pris pr. cou. Kr.:
438,00 v/ min 20 cou.

Buffet:
A.

Kold dampet laks på sprøde salater med dildcreme
Røget okseinderlår med hjemmelavet pesto, tranebær
og parmesan
Torsk i urtecreme toppet med scampirejer
Lammekølle med mintgele, tomatsalat og
flødekartofler
Kalvefilet med timianstegte kartofler, løg og
gulerødder, årstidens salat og timbale samt sauce
Kylling i citronfløde
Pæretærte med vanilie creme fraiche
Mazarinkage toppet med skum af årstidens bær samt
brændt chokolade
Pris Kr.: 308,00 pr.
cou. v/ min. 20 cou.
B.
Serrano og italiensk pølse med diverse tilbehør
Okseinderlår med pesto
2 slags bruchetta
Porchetta med urter , grøntsagstærte i filodej og grøn
salat samt pasta
Kalvefilet dertil tomatsalat med mozarella og stegte
kartofler.
Ferrero Rocher is
Tiramisu
Talleggio med oliven
Pris Kr.: 298,00 pr.
cou. v/ min. 20 cou.
C.
Kold røget laks med flødestuvet spinat
Minitoast med hønsesalat pyntet med bacon og ananas
Skaldyrssalat med aioli
Oksefilet med salat ”a la mormor” dertil råstegte
kartofler og skysauce

Baconstegt kalkunbryst med pastasalat og grøntsags
tærte
Bbq marinerede spareribs
Pandekager fyldt med honning ristede nødder / æbler
dertil is
Ostebræt med frisk frugt
Pris Kr.: 308,00 pr.
cou. v/ min. 20 cou.

D.
Ovnbagt laks med tapanade serveret på salat
Parmaskinke med 2 slags bruchetta
Krydderstegt svinekam med fløde bagte kartofler og
årstidens kål salat med bær
Oksefilet med spinat/tomat tærte, grøn salat og
ristede kartofler samt skysauce
Kylling i citronfløde
Chokoladekage med rørt is
Oste bræt med hjemme sylt og sødt
Pris Kr.: 288,00 pr.
cou. min. 20 cou.
E.
Tartelet med høns i asparges
Dampet laks med pestocreme
Øl braiseret oksecuvette dertil stegte rodfrugter og
kartofler samt flødevendt kål med waldnødder og
vindruer
Krydderstegt svinekam dertil mixed grøn salat samt
kartoffel efter sæson
Mini citronfromage med citron sirup
Pandekager med sukker, syltetøj og is

Pris Kr.: 278,00 pr. cou.
v/ min. 20 cou.
F.
Varmrøget laks med syltede løg i creme
Stegte kæmperejer med chilimayo
3 slags bruchetta med lufttørret skinke
Porchetta med sennep og krydderurter dertil rustik
salat, årstidens kartoffel og sky
Amerikansk culotte af Hereford eller Angus dertil
hjemmerørt bearnaise, stegte kartofler og grønne
salater med tilbehør
Citrontærte med brændt marengs dertil is
Årstidens trifili med hvid chokobrud
Oste bræt med danske og udenlandske oste dertil sylt
og hjemmebagt knækbrød
Pris Kr.: 358,00 pr. cou. v/ min. 20 cou. –
leveres ikke ud af huset.

Natmad:
Gældende for 2019:
1.: Aspargessuppe, champignonsuppe, klar suppe
med urter og boller,
kartoffelsuppe med bacon og purløg, karrysuppe,
fransk løgsuppe
minestrone suppe, tomatsuppe
Kr.: 68,00 pr. cou.
2.: Gullasch suppe
Kr.: 75,00 pr. cou.

3.: Grøn kartoffelsalat, ålerøget skinke, mixed salat og
brød
Kr.: 78,00 pr. cou.
4.: 2 slags tærter med salat
Kr.: 78,00 pr. cou.
5.: Biksemad med spejlæg
Kr.: 88,00 pr. cou.
6.: Hotdogs med diverse tilbehør
Kr.: 78,00 pr. cou.
7.: Pålægsbord med hamburgerryg, rullepølse, lun
leverpostej med bacon og
champignon samt forskellige oste med frisk frugt
Kr.: 98,00 pr. cou.
8.: Croissanter med skinkesalat og grøn salat samt
boller med ost og rullepølse
Kr.: 88,00 pr. cou.
9.: Paté med surt og Italienske pølser med sylt samt
ost
Kr.: 88,00 pr. cou.
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Priser på drikkevarer:
Gældende for 2019:
Velkomstdrink......…………….………….……….fra Kr.
40,00 pr. glas
Øl...…................…………………………….…...……Kr.
30,00 pr. stk
Vand................…………………………..…….....…..Kr.
29,00 pr. stk.
Egekilde……………………………………………..Kr.:
30,00 pr. stk.
Vin................…………………………..………....fra Kr.
228,00 pr. fl.
Snaps/gammel dansk………………………..fra Kr.
355,00 pr. 1/2 flaske.
Dessertvin........………………………….………..fra Kr.
42,00 pr. glas
Kaffe /the..............……………………….………....Kr.
30,00 pr. cou.
Hjemmebagte
småkager...............………………………..Kr. 18,00 pr.
cou.
Hjemmebagt kransekage…………………………...….Kr.:
28,00 pr. cou.

Hjemmelavet chokolade……………………..………...Kr.:
28,00 pr. cou.
Petit four…………………………………..……….Kr.:
30,00 pr. cou.
Bryllupskage / dåbskage (min. 30
pers).……...……….fra Kr.: 68,00 pr. cou.
Overflødighedshorn (min. 30 pers.)...
……………….....fra Kr.: 58,00 pr. cou.
Cognac / Likør......………………..……………..fra Kr.
32,00 pr. 2 cl.
Fri bar med vin, øl og vand i 2 timer til dansen (efter
middag)Kr.: 95,00 pr. cou.
Diverse spiritus fra Kr.: 30,00 pr. 2 cl.
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Værelses priser:
Priser incl. morgenbuffet.
Prices are included breakfast.

Enkeltværelse med bad / toilet………………………………
………..Kr. 735,00
(singleroom with toilet and shower in the room )

Dobbeltværelse med bad /
toilet……………………………………….Kr. 995,00
(doubleroom with toilet and shower in the room )

Brudesuite……………………………………….………………Kr.:
1395,00
(Bridalsuite)

Ekstra opredning………………………………………………..…Kr.
225,00
(ekstra bed)

M.h.t. afbestilling er det Horestas regler der gælder
Ved afholdelse af festen på Fangel Kro og Hotel gives der 30
% rabat på alle værelser (ikke på opredning). Rabatten opnås
kun ved bestilling direkte hos os – telefon eller email (ingen
booking portaler).
Ovenstående værelsespriser er gældende i år 2019
____________________________________________________________
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Fangel Kro og Hotel, Fangelvej 55, 5260 Odense S
Telefon: 65961011 * Fax : 65963020 * Email :
info@fangelkrooghotel.dk
www.fangelkrooghotel.dk

