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- en dag der skal huskes
konfirmation 

I Ringkøbing-Skjern Kulturcenter sætter vi en ære i 
at lave mad fra bunden. God mad som er tilberedt 
af friske råvarer, der er tilpasset dit selskab, dine 
ønsker og antallet af gæster. 

Maden er tilberedt i moderne køkkenfaciliteter, 
hvor vort team gør sit bedste for at tilgodese dine 
behov og ønsker. Har du øvrige ønsker eller spe-
cielle hensyn, så tager vi en snak om det og finder 
en løsning.

Konfirmationen er en hel speciel dag - især for 
konfirmanden - men garanteret også for familien. 
Derfor ønsker vi at give jer de bedste rammer og 
forudsætninger for, at I alle kan nyde dagen og 
slappe af i hinandens selskab. 

Vi har kapacitet til det meste, så tøv ikke med at 
ringe til os for at aftale et uforpligtende møde, hvor 
vi kan snakke mulighederne igennem. 

Vi vil meget gerne huse jeres konfirmation og vi har 
helt sikkert også et lokale, som passer ideelt til jeres 
selskab. Hvis det dog skulle være ønskeligt, leverer 
vi også maden ud af huset - Kontakt os for  
yderligere information herom. 



menu
Sammensæt din egen menu ud fra nævnte forslag.

Der hører salatbar, flødekartofler samt smørstegte 
petitkartofler til hovedretten. 

Der serveres kaffe og the samt frugt til desserten.

Tarteletter m. høns i asparges (2 stk. pr. person)

Is m. saltkaramel på marengsbund

Pizza m. salat

Drikkevarer ad libitum (inkluderer husets vin, sodavand, øl
og isvand) pris pr. person 130,- børn under 2 år gratis) 

Tunmousse m. rejer og hjemmebagt groft brød

Brownie m. limecreme

Hotdog

Drikkevarer efter forbrug 

Nachos m. cheddarost, guacamole, salsa og hvidløgscremfraiche

Pæretærte m. marcipan og cremefraiche

Frikadeller og kartoffelsalat

Velkomstdrinks (pris pr. person 30,-)

Minimum 10 personer.

Jordbærcheesecake

Pandekager m. vaniljeis, marmelade og sukker

FORETTER (VÆLG 1)

Dessertbuffet (VÆLG 3)

skrub af mad (tilkøb 60,- pr. person - VÆLG1)

drikkevarer valgmuligheder 

PRIS:
319,- pr. person 
(børn under 10 år 1/2 pris. 
Børn under 2 år gratis) Med 
mulighed for tilkøb af “Skrub 
af mad” til 60,- pr. person

MENUEN BESTÅR AF:
1 forret
Hovedret som buffet m. 3 varianter af kød
Dessert som buffet m. 3 varianter

Oksefilet

Hvidløgsmarineret svinekam

Kyllingspyd

Broccolisalat Salat m. bagte cherrytomater, 
søde kartofler og ristede
græskarkernerForårssalat m. jordbær

og asparges

Kalveculotte

Ben

Pandekager m. oksekød

KØD 1 (VÆLG 1)

KØD 2 (VÆLG 1)

KØD 3 (VÆLG 1)

SALAT (VÆLG 1)

hovedret - sammensæt din egen buffet

muligheder

Sky sauce Bearnaise sauce

Whisky sauce

SAUCE (VÆLG 1)



på gensyn
En konfirmation er en dag, der skal huskes. En dag alle tænker tilbage på med 
masser af glæde og smil. Derfor er det vigtigt, at rammerne omkring din fest 
er i top, hvilket vi i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter kan hjælpe dig med. 

Mulighederne er mange i Kulturcentret og - efter nærmere aftale - kan I 
selvfølgelig få lov til at benytte faciliteterne i huset. 

Måske har I lyst til en bowling dyst? En omgang pool eller bordfodbold, lidt 
boldleg i hallen? eller måske noget helt andet? 

Spørg os gerne - Så ser vi på mulighederne for at strikke det perfekte  
program sammen til jer, så I får en uforglemmelig fest. 
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- Alle priser inkluderer opdækning, blomster, lys og servering.

- Spørgsmål vedrørende allergener, 

   ret venligst henvendelse til personalet.

- Alle menuer minimum 10 personer. 

KONTAKT
Charlotte H. Jensen
Køkkenchef

Telefon: +45 24 81 94 20 
E-mail: kokken@rskc.dk 
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