Selskaber på Hotel Hesselet

Velkommen til Hotel Hesselet
Beliggende ved bøgeskoven med udsigt over
Storebælt og stranden er rammerne unikke for
det perfekte ophold. Her opførte man i 1967 et af
Danmarks smukkeste designhoteller med sans for
detaljer og kvalitet. Den centrale placering i Nyborg
ved Storebæltsbroen gør det let og attraktivt at
mødes både når det gælder business og privat.
Det familieejede hotel byder på afslappet personlig
atmosfære, og mange af vores gæster kommer
igen og igen – de betragter nærmest Hesselet som
deres andet hjem. Vi skaber personlige relationer
med vores gæster og gør os ekstra umage for altid
at være unikke og give den bedste oplevelse.
Vi skaber pladsen og hjerterum til samvær og
forkælelse. Her er der tid til at nyde hinanden
mens I får minder for livet.
Vi ønsker dig et godt ophold på Hotel Hesselet

Hotelejer Steen Sørensen
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Gourmet på Hesselet
Gastronomisk tyngde og kompromisløs kvalitet
er vores varemærke på Hesselet. Vi ønsker at
fokusere på helhedsoplevelsen, atmosfæren og
gennemført gastronomi.
Som vores gæst, er vi der for dig, og du fortjener
den fuldendte restaurantoplevelse. Vi vil være
unikke på vores område, og fokusere på at levere
det perfekte hver gang.
Vi er altid i udvikling, samtidig med at vi holder fokus på det genkendelige, den gode mad, det lækre
miljø og de små detaljer.
Altsammen i en atmosfære som sikrer, at vores
gæster vender tilbage, både for genkendelsens og
fornyelsens skyld.

Lasse Paulsen, Gastronomisk leder

3

4

Selskaber på Hotel Hesselet
Kærlighed og passion for mad og råvarer,
og et dunkende hjerte for gæstfrihed er
essensen af Hotel Hesselet. Hotel Hesselet
er et af de førende hoteller i Danmark Hvorfor? Fordi vi skaber personlige relationer med vores gæster, og gør os ekstra
umage for den helt unikke og personlige
oplevelse.
Vi ønsker at fokusere på helhedsoplevelsen, atmosfæren og gennemført gastronomi. Vi vil være unikke på vores område
og fokusere på at levere det perfekte hver
gang. Vi er altid i udvikling, samtidigt med
at vi holder fokus på det genkendelige,
den gode mad, det lækre miljø, og de små
detaljer.

Alt sammen i en atmosfære som sikre
at vores gæster vender tilbage, både for
genkendelsen og fornyelsen skyld.
Når I holder jeres fest på Hotel Hesselet,
er I selv med til at planlægge alt det skønne, der skal ske. Mens I nyder forventningens glæde og på selve dagen, tager vi os
af det praktiske.
Hotellet byder på smukke og charmerende
omgivelser med udsigt til hav, strand og
bøgeskov og et fantastisk køkken inspireret
af årstiderne og de gode danske råvarer
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Selskaber på Hotel Hesselet
Helaftensarrangement pr. person
Fra kr. 1.095,00

Overnatning for 2 personer i dobbeltværelse
Fra kr. 1.095,00

(Priserne er gældende ved minimum 15 personer)

Selskabslokaler

Vi har 5 selskabslokaler på Hotel Hesselet.
I hotellets største selskabslokale er der
plads til 120 personer.

Værelser

Hotel Hesselet har 53 dobbeltværelser og
6 suiter. Vores værelser er indrettet i
både klassisk og moderne stil

Geografisk

Vi ligger 5 minutters kørsel fra
Storebæltsbroen i Nyborg, på Fyn.
Hotellet er beliggende i rolige omgivelser
mellem bøgeskov og Storebælt.
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Selskab på Hotel Hesselet helaftensarrangement er inklusiv:
Velkomst

Hvidvin med hyldeblomst og hjemmelavede snacks

Menu

Ovnbagt torsk med blomkål og sauce grenobloise
**
Variation af kalv med sprød rillette og filet, selleri, svampe, Pommes Anna og rødvinssauce
**
Mandelkage med sorbet og bær

Efter maden

Aftenkaffe/the og hjemmelavede petit fours
Pris pr. person kr 1.095,00
Prisen inkluderer: Velkomst, 3 retters middag, vinmenu ad libitum (3 vine udvælges af Hesselet)
Kaffe/the, petit four, blomsterdekorationer, menu- og bordkort.
Tillæg: Natmad kr. 125,00 pr. person
Menuen er kun et forslag og kan justeres helt efter eget ønske.
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Gourmetarrangement
Velkomst

Champagne og hjemmelavede snacks

Menu

Kammusling og jomfruhummer på sprød salat, dild og avocado
**
Ristet rødtunge med selleri og beurre blanc med rogn
**
Oksemørbrad med jordskokker, løg, pommes fondant og trøffelsauce
**
Chokoladedessert med bær og citronsorbet

Efter maden

Aftenkaffe/the og hjemmelavede petit fours
Pris per person kr. 1.495,00
Prisen inkluderer:

Velkomst, 4 retters middag, vinmenu ad libitum (4 vine udvælges af Hesselet)
kaffe, petit fours, 1 VSOP cognac eller likør, blomsterdekorationer, menu- og bordkort.
Tillæg: Natmad kr. 125,00 pr. person
Menuen er kun et forslag og kan justeres helt efter eget ønske.
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Buffeter
Gourmet buffet

• Røget Kertemindelaks med rygeost,
ørredrogn og frissé salat
• Souffle af rødtunge, rejer salat og
skaldyrsdressing
• Skindstegt torsk med barigoule af
fennikel, glaskål, tomat og olivenolie
• Svampefaseret supréme af unghane,
med saltbagt selleri og hønsereduktion
• Helstegt okseculotte, med svampe,
sauce bordelaise, og stegte cougetter
• Blomkåls cous cous med citron og
hasselnødder
• Hjertesalater med dijon mayonaise,
karse og brødcroütons
• Ostebræt fra nær og fjern med
sødt og sprødt*
• Mandelkage med hvid chokoladeganache
og hindbær
• Lakrids panna cotta med Tahitivanille
og passionsgelé
Pris pr. person kr. 495,00
*(tillæg ost 95,00)

Mimimum 20 personer til buffet
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Luksusbuffet

• Stort fad med østers naturel, citron og
skalotteløg i rødvinseddike
• Stenbiderrogn, Créme Fraiche og rødløg
• Ovnbagte jomfruhummerhaler med
basilikumsmør og pinjekerner
• Marineret tun med mangosalsa,
ingefær og frisk koriander
• Spansk Serranoskinke med syltede
artiskokker og Piquillo peberfrugter
• Fjerkræterrine med vagtel, foie
gras og butterdej
• Svampefarseret oksemørbrad med
trøffelsauce og kartoffelgratin
• Udvalg af franske gårdoste med
sødt og sprødt
• Fransk chokoladekage med friske bær
Pris pr. person kr. 695,00

Hesselets luksusbrunch

• Friskbrygget kaffe og the
• Juice af gulerod, æble og appelsin
• Friskbagte rundstykker, müsliboller,
franskbrød og rugbrød
• Husets hjemmelavede marmelader
• Koldrøget Kertemindelaks med
rygeost creme
• Mellemlagret skæreost og stort ostebræt
• Landskinker, spegepølser og chorizo
• Stegte brunchpølser, røræg og bacon
• Drænet yoghurt med friske bær og honning
• Pandekager med ahornsirup
• Frugtsalat med vaniljecreme

• Honningristet müsli
• Lun leverpostej med stegte svampe
• Hjertesalat med kylling og parmesan
• Lune frikadeller
• Frisk skåret frugt
• Chokolade muffins
Pris 425,00 pr. person
Tilvalg 1 glas Cava kr. 75,00
3 timers arrangement
Minimum 20 personer.
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Konfirmation
Forret

Stegt rødtunge med stenbiderrogn,
hvide asparges og sauce hollandaise

Hovedret

Oksefilet med svampe, grønne asparges,
pommes Anna og sauce bordelaise

Dessert

Chokolademousse vanilleiscreme, friske bær, knas
Pris pr. person for 3 - retter kr. 495.00
Som totalarrangement inkl. velkomst,
3 retter, vine, kaffe og petit four
Pris pr. person kr. 895,00
Alle priser er inkl. blomsterdekorationer, menu- og bordkort.
Menuen er kun et forslag og kan justeres helt efter eget ønske.
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Øvrige priser
Natmadsforslag

• Mulligatawny (Indisk karrysuppe)
med kylling og friskbagt brød
• Pølse – ostebræt
med surt og forskellige grovbrød
• Frikadeller med rødkål
hertil rugbrød og pastasalat
• Byg selv hotdogs med klassisk garniture
• 3 slags uspecificerede trekantssandwiches. 		
Serveres på lyst og grovbrød
Frit valg, kr. 125,00 pr. person

Børnemenu

• Fisk med grøntsager
• Boeuf med pommes
• 3 slags is
Pris pr. barn kr. 295,00

Ekstras

• Bryllupskage pr. person fra..................kr. 95,00
• Medbragt bryllupskage..........................kr. 65,00
• Bryllupskagetop til at tage med hjem
og gemme fra........................................kr. 995,00
• Prøvespisning af menuer og vine fra.kr. 990,00
• Eftermiddagskaffe og kage ................. kr. 110,00
• Flaskeøl.....................................................kr. 35,00
• Sodavand.................................................kr. 35,00
• Gængse spiritus 3 cl..............................kr. 65,00
• Kaffe/the...................................................kr. 45,00
• Velkomst...................................................kr. 95,00
• Udvalgt vin af Hesselet pr. flaske......kr. 395,00
• Proppenge for medbragt vin.............kr. 495,00

Bar

Fri bar med øl, vand og vin i 3 timer....kr. 195,00
Fri bar med øl, vand, vin, gængs
spiritus i 3 timer.......................................kr. 295,00

Øvrigt info

• Hvis det ønskes, kan vi være behjælpelig med
at organisere musik. Transport kan også
arrangeres.
• Natmad serveres senest kl. 02.00.
• Efter natmad kan der etableres en bar til
selvbetjening som afregnes efter forbrug.
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Overnatning
I forbindelse med fest tilbydes nedenstående
overnatningspriser. Hotel Hesselet byder på
flotte dobbeltværelser og store, eksklusive
suiter. Indretningen spænder fra det klassiske
til moderne indretning. Vi har 53 flotte dobbeltværelser og 6 store eksklusive suiter, som
alle har udsigt til skov eller strand.

Moderne værelse

Klassisk værelse

Bestilling af suite kontakt os venligst for pris

Dobbeltværelse mod skov eller vand:
Kr 1.095,00

Alle værelser er inkl. stor morgenbuffet.
Mulighed for tilkøb af massage- og wellnessbehandlinger.

Enkeltværelse mod skov eller vand:
Kr. 1.000,00

Enkeltværelse mod skov eller vand:
Kr. 1.195,00

Dobbeltværelse

Mod skov eller vand
Kr. 1.295,00

Faciliteter

Trådløst netværk, minibar, værdiboks, telefon,
B&O fjernsyn. Badeværelser med dobbelte
håndvaske, badekar og separat bruseniche.
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Afbestillings- / betalingsinfo
Vi gør opmærksom på, at alle foreslåede retter
i selskabskortet kun er forslag, og kan ændres
efter ønske og at nævnte priser er fra minimum
20 personer.
Vi anbefaler at du forhåndsreservere dato, lokaler og eventuelt værelser, så du er garanteret
plads.
Din forhåndsreservation er gældende i 30
dage, og vil efter underskrevet aftale, være
bindende.
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Når vi nærmer os datoen, ca. 2 måneder før
afholdelsen af dit arrangement, kontakter du os
for at aftale en dato, hvor vi mødes på hotellet.
Her vi snakker tidspunkter for arrangementets forløb, menu, vine, antal gæster og øvrige
detaljer.
Har du spørgsmål, så hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os. Vi står altid til rådighed
med råd og vejledning.
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