
Konfirmationsmenuer 2018:
Min. 20 cou.

Smørdampede asparges med røget laks og ramsløgs 
hollandaise

Oksefilet dertil årstidens garniture, nye kartofler vendt i 
krydderurter 

samt mild pebersauce
Chokolade creme kage med mango sirup dertil 

marengsrede med mango is toppet med florentiner
Pris Kr.: 288,00 pr. cou.

Amerikansk culotte fra Angus eller Hereford + Kr.: 25,00 pr. 
person

**
Carpacio af lufttørret okseinderlår på bund af pesto toppet 

med tomat / mozarella / basilikum kompot
Kalvefilet med nye kartofler vendt i krydderurter dertil 

forårets grønt og lys timiansky
Daim islagkage med bærpuré

Pris Kr.:  278,00 pr. cou.
**

Skal med høns i asparges
Kalvesteg med surt, sødt og waldorffsalat, brunede og hvide 

kartofler, ½ æbler samt vildt fløde sauce
Vanilie islagkage på marengsnøddebund dertil 

chokoladesauce
Pris Kr.: 258,00 pr. cou.

Deres menu kan frit sammensættes ud fra ovenstående 
retter.
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                                     Konfirmationsbuffet 2018:

Min 20 cou.

Tartelet med høns i asparges
Røget okseinderlår dertil pesto og syltede rødløg samt 

parmesan
Varmrøget laks med ramsløgscreme

Oksefilet med nye kartofler vendt i friske krydderurter og 
variation af tomater dertil feta, løg og oliven samt skysauce 

og hjemme rørt bearnaise
Langtidsstegt kalvespidsbryst dertil små stegte petitkartofler 
og sauce samt årstidens marineret kålsalat med granatæble

Små frikadeller og kyllingelår
Vanilie islagkage på marengs nøddebund med 

chokoladesauce
Jordbærtrifili

Pris Kr.: 278,00 pr. cou.

Kr.: 250,00 pr. cou. ud af huset
v/ levering ud af huset er det ikke en hjemmelavet 

bearnaisesauce

mailto:info@fangelkrooghotel.dk
http://www.fangelkrooghotel.dk


Tilkøb: Ostebræt med sylt dertil hjemmebagt knækbrød + 
Kr.: 25,00 pr. cou.

________________________________________________
__

Fangel Kro og Hotel, Fangelvej 55, 5260 Odense S
Telefon : 65961011 * Fax: 65963020
E mail : info @fangelkrooghotel.dk    

www.fangelkrooghotel.dk

Konfirmationsarrangement 2018:

Min. 20 cou.
Forret – serveres – vælg mellem:

Tunmousse med salat pyntet med rejer dertil dilddressing
Skal med høns i asparges

Carpacio af lufttørret okseinderlår på bund af pesto toppet 
med tomat / mozarella / basilikum kompot

Smørdampede asparges med røget laks og ramsløgs 
hollandaise + Kr.: 15,00 pr. cou.

Buffet:
Oksefilet med nye kartofler vendt i friske krydderurter, 

variation af tomater dertil feta, løg og oliven samt skysauce 
og hjemme rørt bearnaise

Langtidsstegt kalvespidsbryst dertil små stegte petitkartofler 
og sauce samt årstidens marineret kålsalat med granatæble

Små frikadeller og kyllingelår

Dessert – serveret – vælg mellem:

http://www.fangelkrooghotel.dk


Vanilie islagkage på marengs nøddebund med 
chokoladesauce

Daim islagkage dertil bærpuré
Chokolade creme kage med mango sirup dertil 

marengsrede med mango is toppet med florentiner Kr.: 
15,00 pr. cou.

Pris Kr.: 278,00 pr. cou.

v/ levering ud af huset er det ikke en hjemmelavet 
bearnaisesauce / hollandaise
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Natmad:
Gældende for 2018:

1.:   Aspargessuppe, champignonsuppe, klar suppe med 
urter og boller,
       kartoffelsuppe med bacon og purløg, karrysuppe, fransk 
løgsuppe
       minestrone suppe, tomatsuppe                                               
Kr.: 65,00 pr. cou.

2.:   Gullasch suppe                                                                   
Kr.: 75,00  pr. cou.

http://www.fangelkrooghotel.dk


3.: Grøn kartoffelsalat, ålerøget skinke, mixed salat og brød       
Kr.: 68,00 pr. cou.

4.: 2 slags tærter med salat                                                          
Kr.: 68,00 pr. cou.

5.: Biksemad med spejlæg                                                         
Kr.: 68,00 pr. cou.   

6.: Hotdogs med diverse tilbehør                                               
Kr.: 68,00 pr. cou.

7.: Pålægsbord med hamburgerryg, rullepølse, lun 
leverpostej med bacon og       
       champignon samt forskellige oste med frisk frugt                  
Kr.: 78,00 pr. cou.
                                                                                                       
8.:   Croissanter med skinkesalat og grøn salat samt boller 
med ost og rullepølse       
                                                                                              
Kr.: 78,00 pr. cou.   
9.: Paté med surt og Italienske pølser med sylt samt ost         
Kr.: 88,00 pr. cou.
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