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

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

MORGENKOMPLET TIL MORGENSANG MED OPDÆKNING
INKL. DUG, BLOMSTER OG LYS      95,-
Hjemmebagte boller, rugbrød og smør, 2 slags pålæg, ost i 
skiver og brie med ristede nødder i ahornsirup og 
blommerelish, grønt samt marmelade. Kaffe/te og juice

Snegl 15,-

Morgenbitter afregnes pr. flaske

Håndmadder pr. stk.        22,-
Høj smørrebrød pr. stk.       28,-
Høj smørrebrød med pandestegt fiskefilet     36,-
Franskbrød 1/1 stk. med ost eller pålæg     26,-

* tillæg for allergivenlig tilberedelse: 25,-

FROKOST

MORGENMAD*

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 grænsen.

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. Kom med dine 
idéer, & kontakt os for et uforpligtende tilbud. Mulighed for lev-
ering ud af huset. Vores menu & Mad ud af huset er til mindst 15 
personer mm. andet er anført.

DRIKKEVARER

Husets hvidvin pr. flaske: 199,-
Husets rødvin pr. flaske: 199,-
Flaskeøl: 30,-
Velkomstdrink: 30,-
Sodavand: 25,-
Kildevand: 25,-
1 kande isvand: 20,-
Kande kaffe/te: 45,-

Her finder du priser og et lille udvalg af drikkevarer til din fest.



billede

Lakserillette på bund af urtedressing & purløgsolie, 
toppet med råmarinerede rodfrugter og krydderurter

Torskerillette svøbt i serranoskinke på rødbedeglace, 
toppet med råmarinerede rodfrugter & krydderurter

Chillimarinerede tigerrejer på bund af vaniljeløg salat 
& bagte cherrytomater.

Klassisk rejecocktail med asparges, rød dressing & salat

2 tarteletter med høns i asparges

Tunmousse med rejer, rucolasalat & grønne asparges

Røget svinemørbrad med selleri, æblesalat, ristet sesamfrø, vagtel 
æg & krydderurter

Tapas tallerken

Til vores forretter serverer vi 
lækkert, frisk brød & smør.

Pr. kuvert pr. ret: 79,-

FORRET*

* tillæg for allergivenlig tilberedelse: 25,-



Græsk yoghurt med friske bær & mysli
Scrambled eggs med bacon, brunchpølser & ovnbagte tomater
Pålægsfad med 3 varianter med tilbehør
Lun leverpostej med champignon & bacon
Små croissanter med rejesalat
Tærter med porre & skinke
Osteanretning
Pandekager med jordbærsyltetøj & morgen-honning
Frugtanretning
Rugbrød, boller & smør
Kaffe, te og juice

TILKØB:
Kokkens kones hjemmelavede kringle: 15,-

BRUNCH*

Pr. kuvert: 199,-

* tillæg for allergivenlig tilberedelse: 25,-

2 slags fisk
3 slags pølser
2 slags skinke
Paté
2 slags oste
Syltede rødløg
Aioli
Oliven
Saltede mandler
Grøn og rød pesto
Cornichons
Marinerede nødder
Brød & smør

TAPAS*

Prøv kulturcenterets tapasmenu. Kokken har sammensat 
et lækkert bud på en tapasmenu her:

Pr. kuvert: 174,-

Tapas kan både bestilles 
som en kold anretning 
med brød & smør eller 
som en middag og 
aftenanretning, med 
kokkens lækre 
tilføjelser.

* tillæg for allergivenlig tilberedelse: 25,-



NATMAD*

Hjemmebagte boller med 3 slags pålæg, 
2 slags ost med grønt     79,-
Lav selv hotdogs med 3 slags pølser   69,-
Frikadeller med kartoffelsalat    60,-
Æggekage med bacon, rugbrød & smør   60,-

* tillæg for allergivenlig tilberedelse: 25,-



* tillæg for allergivenlig tilberedelse: 25,-

Grovbolle med smør, lagkage eller æblekage, 
2 slags småkager, samt kaffe/te      99,-

3 håndmadder, lagkage eller æblekage, 
2 slags småkager, kaffe/te                  135,-

Hjemmebagt kringle, lagkage eller æblekage, 
2 slags småkage samt kaffe/te      89,-

Grovbolle med ost & pålæg, lagkage eller æblekage, 
2 slags småkage, samt kaffe/te                 115,-

Islagkage med marengsbund, nødder, 
chokolade, sorbet & karamel is      69,-

Trippelis med lækre smage af mango, vanilje & chokolade  69,-

Islagkage med marengsbund, nødder, 
jordbær, sorbet & vanilje is       69,-

Gateau marcel med frisk frugt & coulis     69,-

Vaniljeis med frisk frugt & coulis      60,-

Pandekage med vaniljeis & syltetøj      69,-

Chokoladeis med frisk frugt & coulis     69,-

Årstidens trifli med hvid chokoladecreme & mandelsplitter  69,-

DESSERT*

MINDESAMMENKOMST



Kalveculotte med årstidens saute´, smørristede 
petitkartofler, røget espanol      169,- 

Kalvesteg stegt som vildt med hvide, brune & franske 
kartofler, sauce, waldorfsalat, tyttebærsyltetøj & asier  159,- 

Oksemørbrad med årstidens saute´, urtekartofler 
& bordelaise sauce       199,- 

Rosastegt oksefilet med rosmarin & hvidløg, årstidens 
saute´, smørstegte petitkartofler, & skysauce   189,-

Flæskesteg med brune, hvide og franske kartofler, 
rødkål, asier & skysauce      139,-

Svinemørbrad fyldt med æble/løg kompot 
svøbt i bacon med smørstegte petitkartofler, 
champignonsauce & årstidens saute´     149,-

Svinemørbrad med rød pesto svøbt i bacon serveret 
med urtekartofler, dagens salat & skysauce     149,- 

Unghanebryst med dampede grøntsager, røget 
espanol & ristede kartofler       149,-

HOVEDRET

billede
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Urtekartofler med timian, oregano, rosmarin & rødløg
Smørstegte petit kartofler
Flødekartofler
Ovnbagt kartoffelmos med urter og bacon
Bagekartofler
Kartoffelsalat med dild & purløg
Italiensk kartoffelsalat

BUFFET* TILBEHØR:
2 lækre og sprøde salater efter årstiden. 
Dressing & brød

PRIS PR KUVERT: 329,-

TILKØB:
Pastasalat        15,-
Tærte med porre & skinke     15,-

Ekstra kød, kartofler og sauce 
kan vælges mod en merpris.

Sammensæt din buffet lige efter din smag. Til vores buffet 
skal du også vælge 1 forret & 1 dessert fra kortet.

KØD:
Vælg 3 slags kød til din buffet

Oksefilet med rosmarin & hvidløg
Kalveculotte
Svinemørbrad med rød pesto svøbt i bacon
Marineret svinekam
Unghanebryst med sprødt skind
Marineret kyllingebryst

KARTOFLER:
Vælg 2 slags kartofler til din buffet

SAUCER: 
Vælg 1 sauce til din buffet

Skysauce
Røget espanol
Rødvinssauce

* tillæg for allergivenlig tilberedelse: 25,-


