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til alle lejligheder



MORGENMAD

MORGENKOMPLET PÅ RULLEBORD                 60,-
Boller, pålæg, ost, smør, marmelade, kaffe/the og juice                            

MORGENKOMPLET MED OPDÆKNING             70,-
Hjemmebagte boller, rugbrød og smør, 2 slags pålæg, ost i skiver, 
grønt samt marmelade. Kaffe/the og juice             

MORGENKOMPLET TIL MORGENSANG MED OPDÆKNING 
INKL. DUG, BLOMSTER OG LYS                 90,-
Hjemmebagte boller, rugbrød og smør, 2 slags pålæg, ost i skiver og brie 
med ristede nødder i ahornsirup og blommerelish, grønt samt marmelade 
Kaffe/the og juice

Snegl                 12,-

Morgenbitter afregnes pr. flaske                        

Serveres indtil kl. 10.30

BRUNCH

luksus BRUNCH

Pålægsfad med 3 varianter med tilbehør
Lun leverpostej med champignon, bacon og rødbeder
2 slags marmelade
Scrambled eggs med bacon og brunch pølser 
Osteanretning på fad med frugt og grønt
Hjemmebagt kringle
Hjemmebagt brød, rugbrød og smør
Kaffe/the og juice                                                             169,-

Pålægsfad med 3 varianter med tilbehør
Scrambled eggs med bacon og brunchpølser 
Græsk yoghurt med friske bær og sprødt
Små croissanter med rejesalat
Stegt laks med rugbrødscrumble og wasabicreme
Tærte med porrer og skinke
Osteanretning på fad med frugt og grønt
Hjemmelavede pandekager med jordbærsyltetøj og morgenhonning 
Smothies med jordbær og mango
Hjemmebagt brød, rugbrød og smør
Kaffe/the og juice                229,-

Indtil kl. 15.00 - Minimum 15 personer

Indtil kl. 15.00 - Minimum 15 personer



FROKOSTBUFFET
Minimum 15 personer

Kolde og lune retter samt salat og hjemmebagt brød. 

3 retter                                             165,-
4 retter                      185,-
5 retter                        205,-

Tillæg for osteanretning i forbindelse med frokostbuffet                           40,-

Vi sammensætter buffet efter dit ønske

Tunmousse på grøn bund m. rejer og dressing
Lune wraps m. kebab, hvidkål, gulerødder 
og hvidløgscreme
Græske frikadeller m. tzatziki
Årstidens salat samt brød                                 165,-

Torskeanretning m. karry/sennepsdressing
samt rejer og æg
Cæsarsalat m. stegt kylling på romainesalat, 
sprøde brødcroutoner og dressing
Tærte m. broccoli og bacon
Gratinerede pandekager m. krydret oksekød
Årstidens salat samt brød                                                 185,-
      

eksempel

eksempel

FROKOST

frokostbord med pålæg
Minimum 10 personer

Håndmadder pr. stk.               21,-
Høj smørrebrød pr. stk.                      26,-
Høj smørrebrød med pandestegt fiskefilet              34,- 
Franskbrød 1/1 stk. med ost eller pålæg             26,- 
Tærte f.eks. med porrer og skinke samt salat            69,-
Smørristet grovbrød m. 2 pandestegte fiskefilet, 
chilimayo, blancheret grønt og smørstegte kapers              79,- 
Stjernekaster m. 2 pandestegte fiskefilet, 
dressing og rejer                 79,-

Friskstegt fiskefilet med remoulade og citron
Lun leverpostej med ristede champignon, bacon og rødbeder
4 slags pålæg med diverse tilbehør
Rugbrød, groft brød og smør            159,-

Stegt laks m. rugbrødscrumble og wasabicreme
Skinkestang m. æg og porrer
Frikadeller m. kartoffelsalat
Kylling i abrikos 
Årstidens salat samt brød    
Osteanretning m. 4 slags ost, ristede nødder 
i ahornsirup, blommerelish og grønt                          225,-
      

eksempel

4 retters frokostbuffet

3 retters frokostbuffet

4 retters frokostbuffet
mED osteanretning



SUPPE 

FORRET

pålægsbord

Klar suppe m. boller og hjemmebagt flutes              60,-
Aspargessuppe m. kødboller og hjemmebagt flutes                                      60,-
Kartoffel-/ porresuppe med brødcroutoner                                                    60,-
Jordskokkesuppe m. æbler, bacon og hjemmebagt flutes                               60,-
Suppe - spis hvad du kan!                              80,- 

Som forret eller natmad - Minimum 10 personer 

Kold fisketallerken m. 3 forskellige slags fisk samt hjemmebagt brød                           85,-
Tallerken m. 3 små tapas med hjemmebagt brød eller ristet rugbrød                   85,-
Smørristet brød m. pandestegt fiskefilet, chilimayo, blanceret grønt, sprøde capers    75,-
Dampet torsk m. karry/sennepsdressing, rejer og æg samt hjemmebagt brød           80,-
Tunmousse på grøn bund m. rejer og dressing samt hjemmebagt brød                       65,-
Wrap m. spinatcreme og røget ørred på grøn bund samt hjemmebagt brød         70,-
Rejecocktail m. hjemmebagt brød                                               75,-
Spinatroulade m. reje/laksemousse på grøn bund pyntet m. rejer 
samt hjemmebagt brød                                 80,-
2 stk. tarteletter med høns i asparges                                                     65,-
Kyllingesalat m. stegt kylling, feta, peanuts, sukkerærteskud og kokos/lime creme  75,-
Croissant m. hønsesalat og knust bacon                             70,-
Røget dyrekølle på ristet brød m. æggestand, asparges og purløg                                  75,-
Lune nachos m. smeltet cheddarost, guacamole, salsa og hvidløgscremefraiche      55,-
Lune nachos m. kylling, smeltet cheddarost, guacamole, 
salsa og hvidløgscremefraiche                              65,-

Friskstegt fiskefilet med remoulade og citron, lun leverpostej med ristede 
champignon, bacon og rødbeder, 4 slags pålæg med diverse tilbehør,
rugbrød, groft brød og smør            160,-

Minimum 10 personer Minimum 10 personer

HOVEDRET

Rosastegt oksemørbrad m. bagte kartofler med krydderurte dressing 
og bacon, ristede champignon, bønner i svøb og dampede 
gulerødder samt skysauce                            199,-

Rosastegt oksefilet stegt m. rosmarin og hvidløg m. smørstegte
petit kartofler, skysauce og årstidens salat                                                                        189 ,- 

Rosastegt kalveculotte m. flødekartofler og årstidens salat          169,-

Barbecuemarineret kalkunbryst m. italiensk kartoffelfad 
samt græsk salat m. oliven og feta.                            149,-

Kalvesteg stegt som vildt med brune og hvide kartofler, waldorfsalat, 
tyttebærsyltetøj, asier, franske kartofler og vildtsauce                        159,- 

Flæskesteg m. brune og hvide kartofler, rødkål, asier, 
franske kartofler og skysauce            129,- 

Svinemørbrad fyldt m. æble/løg kompot svøbt i bacon m. smørstegte 
petit kartofler, champignonsauce og årstidens salat               135,- 

Svinemørbrad fyldt m. flødeost og soltørrede tomater svøbt i bacon 
med marinerede sesamkartofler, skysauce og årstidens salat                135,- 

Glaseret hamburgerryg m. flødekartofler og årstidens salat           135,-

Kogt hamburgerryg m. hvide kartofler, 
dampede grøntsager og aspargessauce                                 135,- 

Hakkebøf m. løg, champignon og rød peber i pebersauce, 
smørstegte petit kartofler og årstidens salat            99,-  



Minimum 20 personer

festmenuer 

mangler du noget?
Disse 3 festbuffet forslag er eksempler og gode tilbud 
til dig. De er sammensat efter, hvad vi i køkkenet mener, 
der harmonerer godt sammen, og hvor der gerne skulle 
være lidt for enhver smag. Har du andre ønsker eller 
specielle krav, så tøv ikke med at kontakte os. 

Vi sammensætter også buffeter efter dine ønsker.

Stegt laks med rugbrødscrumble og wasabicreme
Helstegt oksefilet med rosmarin og hvidløg
Svinemørbrad med flødeost og soltørrede 
tomater svøbt i bacon
Smørstegte petitkartofler, flødekartofler og skysauce,
2 dejlige salater efter årstiden

Dessert: Cheesecake med citron samt hjemmelavet 
is med chokolade og frugt
                              

Røget laks på marineret spidskål med tyttebærcreme, 
ristede hasselnødder og ristet rugbrød
Rosastegt kalveculotte 
Barbecuemarineret kyllingebryst
Græske frikadeller med soltørrede tomater og feta
Italiensk kartoffelfad og halve bagte kartofler 
m. sesam og krydderurtedressing
2 dejlige salater efter årstiden

Dessert: Hindbær/rabarbertærte med smuldredej 
dertil flødeskum og creme fraiche og
Daim-is på nøddebund samt frugtfad

kr. 375,- kr. 449,-

kr. 375,-

festbuffet nr. 1 festbuffet nr. 3

festbuffet nr. 2

Kold fisketallerken med 3 forskellige slags fisk dertil 
hjemmebagt brød (Forretten er tallerkenanrettet)
Oksemørbrad stegt med rosmarin og hvidløg 
Svinemørbrad med æble/ løg kompot svøbt i bacon
Kalkunbryst med pikantost og bacon
Kartoffelroulade og smørstegte petit kartofler 
samt whiskysauce
2 dejlige salater efter årstiden

Dessert: Panna Cotta med bærsauce, brownie med 
limecreme samt is med saltkaramel på nødde/ 
marengsbund



Minimum 20 personer

Minimum 20 personer

RECEPTION

tapas

Canapeer 3 slags (efter eget valg)
Canapeer med brie og hakkede nødder i ahornsirup
Små toast med hønsesalat og bacon
Små vandbakkelser med laksecreme
Port salut i stave
Frisk frugt i stykker
Kransekage           189,-

Marinerede vannameirejer med aioli                                                                                                                        
Små croissanter med hønsesalat og bacon crunch
Brød med bresaola, hjemmelavet pesto og parmesan ost
Brød med seranoskinke, mozzarella og tomat
Hvidløgsbrød med humus og oliven
Fyldte peppadew med hvidløgsost                      209,-

Ekstra tilvalg:
Cheesecake med citron
Brownie med limecreme
Blåbærmousse på kiksebund                            pris pr. stk. 30,-



NATMAD

MINDESAMMENKOMSTER

Hjemmebagte boller med 3 slags pålæg, 2 slags ost med grønt        75,-
Chili con carne med cremefraiche og brød        65,-
Pizza med skinke, kebab eller peperoni                                             60,-
Lav selv hotdogs                                           60,-
Frikadeller med kartoffelsalat          60,-
Suppe (se under forretter)                                           60,-

Kardemommeboller med smør, flødeskumslagkage 
eller æblekage, 2 slags småkage samt kaffe/the                                99,-
3 håndmadder, flødeskumslagkage eller æblekage, 2 slags småkage, kaffe/the 135,-
Hjemmebagt kringle, flødeskumslagkage eller æblekage,
2 slags småkage samt kaffe/the           99,-
1/1 Grovbolle med ost og pålæg, flødeskumslagkage eller æblekage, 
2 slags småkage samt kaffe/the                                       115,-

DESSERT

Is m. saltkaramel på nødde/marengsbund                                 64,-
Brownie m. limecreme              69,-
Æbletærte m. nødder og kanel samt flødeskum                                                                64,-
Mazarinbund m. creme og frisk frugt        69,-
Jordbær cheesecake          64,-
Nøddekurv m. is og frugt          69,- 
Citronfromage m. flødeskum           60,-
Pandekage m. hjemmelavet vaniljeis og syltetøj       64,- 
Hjemmelavet is m. chokolade og frisk frugt        60,- 
Kirsebærtrifli m. flødeskum         60,- 
Citrontærte m. marengs og cremefraiche        64,- 

Minimum 10 personer

Minimum 10 personer



PÅ GENSYN
HOS OS ER RÅVARERNE I CENTRUM
Maden i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter skal være præget af de gode smagsoplevelser 
og det stiller krav til os om at bruge de gode råvarer og lave maden fra bunden. 

Vi ved, at hvert arrangement står og falder med forplejningen og der skal derfor 
være mulighed for at sammensætte en menu, der passer til dit arrangement og 
hvor smagen er i højsæde.

Vi gør det nemt for dig at skabe det gode arrangement uanset om der er tale om 
den store fest eller afholdelse af kurser og konferencer. Vi har de nødvendige 
faciliteter og ikke mindst personalet, der kan tilpasse dit arrangement så det bliver 
som du ønsker det. 

GØR DIN FEST UNIK
Hos Ringkøbing-Skjern Kulturcenter har du mulighed for at skabe din helt unikke 
fest ved at udnytte de mange muligheder, der ligger i at holde din fest i centret. Vi 
har mange faciliteter under samme tag, så det er kun fantasien, der sætter grænserne. 

MAD UD AF HUSET
Er også en mulighed - Så skal du have selskab eller ønsker du en madordning i din 
virksomhed, så har vi løsningen. Udfordrer os med dine idéer og kontakt os for et 
uforpligtende tilbud.

VERSION 21. FEB. 2019

OPLEVELSER FOR ALLE
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- Alle priser inkluderer opdækning, blomster, lys og servering.

- Drikkevarer afregnes efter forbrug.

- Buffétprisen er pr. person.

- Spørgsmål vedrørende allergener, 

   ret venligst henvendelse til personalet.

- Mad ud af huset minimum 15 personer, 

  hvis ikke andet er anført.

- Mulighed for levering ud af huset. 

kage & frugt

DRIKKEVARER

Dagens kage            14,-
Lagkage m. flødeskum eller frugttærte ( minimum 10 personer )     30,- 
2 x hjemmebagte småkager                          10,- 
Frugtfad            14,- 
Kaffe/the med dagens kage eller frisk frugt         39,-

Husets hvidvin pr. flaske fra        189,-
Husets rødvin pr. flaske fra        189,-
Fadøl 0,4 l.            35,-
Flaskeøl                           25,-
1/2 l. sodavand                            25,-
1/4 l. sodavand                            20,-
Kildevand               20,- 
1 Kande isvand           15,-
Kander kaffe/the                 40,-

KONTAKT
Charlotte H. Jensen
Køkkenchef

Telefon: +45 24 81 94 20 
kokken@rskulturcenter.dk 
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