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VI GLÆDER OS
TIL AT SE DIG...Kontakt os:

7568 7211 / post@hicenter.dk
Følg med på: www.hicenter.dk / Facebook

Vi har masser af
gratis parkerings-pladser 

Lige uden for døren

Hold din fest
i Idrætscentrets lyse, børne-
og handicapvenlige lokaler.

Bryllupfest, Barnedåb,
Fødselsdag, Konfirmation,
Reception, Temamiddag

og meget mere.

Nyd din festdag
og koncentrér dig om dine gæster.

Så klarer vi alt det praktiske
Borddækning
Blomster og lys
Velkomstdrink

Middag med drikkevarer
Kaffe med småkager

Natmad

- Alt efter dine ønsker.

Med forbehold for ændringer.
Marts 2020

MenuFestens

forslag fra Centercaféen

Drikkevarer
Velkomstdrink pr. kuvert ..............kr.   35.-
Husets hvidvin pr. flaske ..............kr. 198.-
Husets rødvin pr. flaske ...............kr. 198.-
Dessertvin pr. flaske ....................kr. 230.-
Cognac / likør pr. kuvert...............kr.   40.-
1 kande vand ...............................kr.   25.-
Kildevand 0,5 l .............................kr.   15.-
Sodavand 0,25 l...........................kr.   20.-
Øl 0,33 l .......................................kr.   25.-

 
Tjek vores menuforslag,

og vil du noget helt anderledes, så lad
os tage en snak om mulighederne.

Priserne gælder
ved bestilling til minimum 10 personer

og inkluderer opdækning.

Arrangementer
er gældende for max. 7 timer.

Ekstra tid kan tilkøbes.



Hold dine møder/kurser her.
Hent en flyer - til inspiration

Mulighederne er utallige

Nyd din festdag og
koncentrér dig om dine gæster

Vi klarer alt det praktiske

Forretter
	Tarteletter - 3 stk.
 med høns i asparges ................kr.  70.-

	Tunmousse med rejer,
 ½ æg, salat, krydderurte-
 dressing  og flutes ....................kr.  72.-

	Røget lakseroulade rullet
 med rejecreme, hertil salat, 
 dressing, kinarejer og flutes .....kr.  84.- 

	Spegeskinke med små salater,
 mild sennepsdressing, ovnbagte
 cherrytomater, brød og smør ....kr.  74.-

	Tapas - 4 slags
 2 af fisk - 2 af kød, med salat,
 diverse tilbehør og flutes ..........kr.  86.-

Hovedretter
	Kalvesteg stegt som vildt,
 waldorfsalat, tyttebær, agurkesalat,
 hvide og brunede kartofler,
 flødesauce og grøntsager ...... kr. 142.-

	Helstegt, rosa oksefilet
 serveret med svampe-baconflan,
 timiansauce, små ristede kartofler
 og ristede grøntsager ............. kr. 172.-

	Wienerschnitzel af svinemørbrad,
 brasede kartofler, ærter, grønt- 
 sagsflan og wienerdreng ..........Kr. 134.-

Farseret unghanebryst, spinatflan,
 flødekyllingesauce, friske stegte
 grøntsager og kartofler ........... kr. 125.-

	Rødvinsmarineret svinekam
 med ovnstegte kartofler med bacon, 
  stegte grøntsager, champignonsovs 
 samt tomat/blomkålsflan.......... Kr. 125.-

Desserter
	Hjemmelavet Bailey-islagkage
 med nødde- og marengsbunde,
 frisk frugt, bærpuré og
 chokoladesauce ........................kr. 64.-
	Desserttallerken med is, kage
 og mousse efter aftale - frisk 
 frugt og bærpuré........................kr. 78.-
	Hjemmelavet Rubinsteinerkage
 med fyldte vandbakkelser..........kr. 68.-

Kaffe/the
	Kaffe/ the med småkager ..........kr. 35.-

Natmad
	Boller, 2 slags pålæg, ost
 og lun leverpostej ......................kr. 66.-
	2 stk. sandwich
 med salat og pålæg ...................kr. 64.-
	Biksemad med rødbeder 
 og bearnaisesauce ....................kr. 70.-

Ønsker du at holde din fest der- 
hjemme, laver vi gerne maden

Ring for tilbud 7568 7211


