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 i privat.
Det familieejede hotel, som ejes af Sinne & Steen
Sørensen, 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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Årets vinder v/ Danish Travel Award 2017
– Bedste hotel udenfor hovedstaden

Gourmet på Hesselet
Gastronomisk tyngde og kompromisløs kvalitet er
kendetegn for hotellets Restaurant Hesselet. Her
koncentrerer vi os om vores gæster, og den gennemførte gastronomi. Vi ønsker at skabe et magisk
øjeblik hvor maden, betjeningen atmosfæren og
helhedsoplevelse går hånd i hånd.
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.
Alt sammen i en atmosfære som sikrer, at vores
gæster vender tilbage, både for genkendelsens og
fornyelsens skyld.

Lasse Paulsen, Gastronomisk leder
Nomineret til årets restaurant i 2018

af Den danske Spiseguide
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Ophold og overnatning
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Alle værelser er inklusiv:

Stor morgenbuﬀet, trådløst netværk, minibar,
værdiboks, telefon, B&O fjernsyn, elkedel og
hårtørre, samt
badeværelse med dobbelt håndvask, badekar
og separat bruseniche.
Under dit ophold har du fri adgang til lækkert
forkælelsesområde med pool, boblebad, varmestole og sauna.

Øvrigt:

Hotellet byder på særdeles gode parkeringsforhold samt 2 opladestationer til elbiler.
Mulighed for tilkøb af massage og wellnessbehandlinger.
Hotel Hesselet tilbyder værelser, hvor det er
tilladt at medtage sin hund ifm. overnatning på
hotellet mod tillæg på kr. 175,00.
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Gourmetophold

Opholdet indeholder:

Eftermiddagskaffe med hjemmebag
Velkomstdrink inden middagen
4 - retters gourmetmiddag
Aftenkaffe og petit fours
Overnatning
Stor morgenbuffet
Priser fra kr. 1.695,00 pr. person i delt
klassisk dobbeltværelse med havudsigt.

Gourmetopholdet kan bookes på alle dage
Enkeltværelsestillæg fra kr. 400,00 pr. dag
*Tilkøb af vinmenu til middagen pris pr. person kr. 595,00
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Golfophold

Hesselet ophold

Opholdet indeholder:

Opholdet indeholder:

3-retters gourmetmiddag
Aftenkaffe og hjemmelavede petit fours
Overnatning
Stor morgenbuffet
1 x greenfee på Sct. Knuds golfklub
Pris pr. person i dobbeltværelse med
havudsigt fra kr. 1.665,00
Golfopholdet kan bookes på alle dage

Enkeltværelsestillæg fra kr. 400,00 pr. dag
*Tilkøb af vinmenu til middagen pris pr. person kr. 495,00

2–retters middag
Overnatning
Morgenbuffet

Pris pr. person i dobbeltværelse
med skov udsigt fra kr. 995,00

Hesselet opholdet er gældende i alle
DK skolers ferieperioder samt søndag.
Enkeltværelsestillæg fra kr. 400,00 pr. dag
Lørdagstillæg pr. person kr. 200,00
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Spa og wellness på Hotel Hesselet
Wellness behandlinger

Kærlighed på spa

Se behandlinger og priser på
www.hotel-hesselet.dk/spa-wellness

Pris pr. person i delt klassisk
dobbeltværelse fra kr. 1.980,00

Få følelsen af forkælelse og luksus med et
ophold på Hotel Hesselet. Vi har to dygtige
behandlere tilknyttet vores Spa & Wellness
afdeling. Book selv tid hos behandleren eller
kontakt os på Hotel Hesselet, så booker
vi tid til dig.

Spaophold

Opholdet indeholder:
1 times massage
3 - retters middag
Overnatning
Stor morgenbuffet
Pris pr. person i delt klassisk
dobbeltværelse fra kr. 1.685,00

Opholdet kan bookes på alle dage
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Opholdet indeholder:
Eftermiddagskaffe og kage
Par massage
3 - retters gourmetmiddag
Overnatning
Morgenbuffet

Opholdet kan bookes alle dage

Afslapning
Nydelse
Glæde

Nyhed på Hotel Hesselet
Eksklusivt kurophold

Med særligt fokus på tid til eftertanke og den
sunde balance i livet. Helsebringende og sundhedsfremmende dage, til dig der længes efter
fred i sjælen og klarhed i sindet.

3 DAGE – 2 OVERNATNINGER

Vi har sørget for det hele:
• De smukkeste rammer
• Det skønneste værelse med
udsigt over Storebælt
• Sund og lækker mad
• Nærvær, samtaler og omsorg
• Massage og fodbade
• Meditation og mindfulness
• Wellness med sauna, pool og boblebad
• Ophold i naturen ved skov og strand
• Motion og bevægelse

Ud over hotellets venlige personale vil du
møde behandlerne:
Marianne Bak - Massage- og trivselsterapeut m.m.

www.mariannebak.dk

Lis Pedersen - Sundhedsplejerske og

mindfulness-instruktør m.m. www.liskunst.dk

Kuropholdet i 2019 kan vælges
på følgende dagene:

Den . . . . . . . 20. - 22. . . . . . . . . .januar
Den . . . . . . . 17. - 19.. . . . . . . . . . . .  marts
Den . . . . . . . 8. - 10. . . . .  september
Den . . . . . . . 3. - 5. . . . . . . . november
Kuropholdet kan efter behov forlænges eller følges
op. Se kuropholdets program på hotellets hjemmeside: www.hotel-hesselet.dk
Pris pr. person i klassisk
enkeltværelse fra kr. 5.595,00

Drikkevarer der ikke er inkluderet i kuropholdets
program er for egen regning.
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Events i Restaurant Hesselet 2019
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Overnatning i forbindelse med events
Delt dobbeltværelse inkl. morgenmad fra kr. 1.195,00
Enkeltværelse inkl. morgenmad fra kr. 1.000,00

Ved alle arrangementer er man garanteret eget
bord v/ bestilling på 4 personer eller derover.
Ved bestilling af 1-2 personer placeres man
ved et 8-10 mands bord
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Trøffelaften med Wassim Hallal og Lasse Paulsen

Søndag d. 20. januar 2019
Kom til Hesselet og få en uforglemmelig aften i Så denne aften giver de den fuld gas, og har
sammen kreeret en menu i særklasse,
trøﬂens tegn. Vi har inviteret én af Danmarks
hvor trøflerne er med hele vejen.
dygtigste og mest dedikerede kokke, Wassim
Tuber Melanosporum er det videnskabelige
Hallal og hans team til at være med.
navn, som vintertrøflen betegnes, og i januar
Til dagligt driver Wassim Restaurant Fredeer det netop højsæson, for denne franske
rikshøj i Aarhus, som er en stjernet Michelin
Périgord trøffel.
restaurant på højeste niveau. Lasse og Wassim
Det er den ypperste i familien, den mest
har arbejdet sammen i mange år, og trøﬂerne
smagsfyldte og selvfølgelig også den mest
har altid være en af omdrejningspunkterne.
kostbare.
Kl. 18.30 Velkomst & snacks
6-retters gourmetmiddag
Jomfruhummer - Østers - Syrnet trøffelfløde
2014, Les Vieux Clos, Chenin Blanc, Nicolas Joly, Loire
By Lasse Paulsen
Trøffel – Kammusling – Citron
2010, Riesling, Grand Cru Brand, Vieilles Vignes, Zind Humbrecht, Alsace
By Wassim Hallal
Trøffel – Selleri – Morkel
2008, Clos de la Roche, Domaine J & M Simon
By Wassim Hallal
Krondyr - Kål - Trøffelsauce
2014, Barbaresco, Ceretto, Piemonte
By Lasse Paulsen
Æble - Hvid chokolade - Trøffelis
2009, Pomino Vinsanto, Frescobaldi, Toscana
By Lasse Paulsen
Trøffel – Chokolade – Is
2014, Chateau Piaut-Simon, Sauternes
By Wassim Hallal

Pris pr. person inkl. vinmenu kr. 1.495,00
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Fiskeaften

Lørdag d. 9. februar 2019
Kl. 18.30 Velkomst & snacks
5-retters middag
Hesselets blinis med caviar, rødløg og creme fraiche
2014, Muscadet Sèvre et Maine, Sur Lie, Chateau de la Gravelle
Strandkrabbebisque med jomfruhummer
2017, Macon Bussieres, Joseph Drouhin, Côtes Mâconnaise
Helleflynder med stegt grønkål, æble, trøffel og fiskefumé
2014, Chardonnay, Alexana, Terroir Selection, Willamette Valley
Skindstegt torsk med blomkål, brunet smør og nødder
2015, Terroir Historic, Terroir Al Limit, Priorat
Honningkage med jernurt is, syltede ananas og fermenteret lakridsrodshonning
2012, Sweet Agnes Riesling, Seifried Estate, Nelson

Pris pr. person kr. 695,00 inkl. vinmenu 1.195,00
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Alsace aften

Fredag d. 22. februar 2019
I samarbejde med H.J. Hansen og deres vine fra Leon Beyer, Alsace, Eguisheim
Kl. 18.30 Velkomst
Tarte flambé & Cremant d´Alsace, Leon Beyer
Alsace Tastingmenu by: Lasse Paulsen
Salade Gourmende med hummer, artiskok, stegt foie gras og vagtelæg
2016, Pinot Blanc, Leon Beyer
Vol au vent af butterdej, ragout af kalvetunge, brisler og svampe
2009, Riesling, Comtes d´Eguisheim, Leon Beyer
Foie gras terrine med pærechutney og æblegelé
2010, Pinot Gris, Comtes d´Eguisheim, Leon Beyer
Poulard de bresse med bagte løg, hønsesauce og vintertrøfler
2015, Pinot Noir, Comtes d´Eguisheim, Leon Beyer
Münster fra Alsace, rødkitost med og uden kommen
2015, Gewurztraminer, Comtes d´Eguisheim, Leon Beyer
Æbletærte med sorbet, karamel og knas
1998, Riesling, Vendange tardive, Leon Beyer
Kaffe og petit fours

Pris pr. person inkl. velkomst, menu og vine kr. 1.295,00

15

Winemakers dinner
”Smagen af Oregon”
Fredag d. 15. marts 2019

En gruppe af Oregons
dygtigste vinproducenter
gæster Hotel Hesselet.
Her får du mulighed for
at møde dem der står
bag vinproduktionen fra
bla. Adelsheim, fresteed,
sokol blosser, Chehalem,
Soléna, Berthel Heights,
Ponzi & Alexana.

I samarbejde med Søren Salin fra Salin Group
Kl. 14.00-16.00
Eksklusiv smagning med winemakerne i Hesselhaven
Kl. 18.30 Velkomst & snacks
2016, Sokol Blosser, Bluebird Brut Sparkling
Dansk Stenbiderrogn med kold jordskok crème, vintertrøffel og hasselnøddefløde
2016, Pinot Noir Blanc, FU-MEI, Patton Valley
Stegt jomfruhummer fra Læsø med blomkål, fennikel og hummerglace
2016, Chardonnay, Adelsheim, Ribbon Springs
Ragout af andeconfit og morkel, med kartoffelkompot, revet foie gras og sprød vantrace
2015, Pinot Noir, Bethel Heights
US beef med stegte løg, brændt broccoli og pinot noir sauce
2015, Pinot Noir, Colene Clemens Dopp Creek
Osteret med comté, havreflager, valnødder og abrikoser
2016, Chardonnay, Twill Cellars, Molly’s Vineyard
Yoghurtis limepie karamelknas og broken gel af rabarber
2014, Vin Glace, Cooper Mountain

Pris pr. person inkl. vinsmagning, middag og vinmenu kr. 1.295,00

16

Påskefrokost

Søndag d. 21. april 2019
Kl. 12.30 - 15.00, frokostbuffet
• Æg, dild og stenbiderrogn
• Koldrøget laks med rygeost og salturt
• Husets sildesalat med sennep og agurk
• Svendborg-skinke med artiskok og oliven
• Tomat med feta og persille
• Kylling med hjertesalat og karse
• Kalvefilet med asparges og morkelsauce
• Lammekølle med ratatouille og rødvinssauce
• Udvalg af oste med syltede figner og abrikoser
• Chokoladekage med brombær og vaniljeis
• Tykmælksfromage med rabarbergelé og sorbet
• Mazarinkage med hvid chokolade og bær
Pris pr. person kr. 495,00, inkl. udvalgte vine
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Ruinart Champagneaften
10 maj. 2019

I samarbejde med Moët Hennessy
Kl. 18.30 Velkomst & snacks
Champagne og Caviar menu by: Lasse Paulsen
Østers, Baeri Caviar, skum, agurk og urter fra haven
NV, Ruinart, Brut
Hummersalat med asparges, tomat, artiskok og skaldyrsdressing
NV, Ruinart, Rosé, Brut, Magnum
Stegt pighvar, Oscietra Caviar, blomkål, morkler og fiskefumé
NV, Ruinart, Blanc de Blancs og 2006, Dom Ruinart, Blanc de Blancs, Brut
Crottin de Chavignol med rabarber, abrikoser, hybenroser og brioche
2004, Dom Ruinart, Rosé, Brut
Kaffe, sødt og avec
Glenmorangie, single malt Whisky

Pris pr. person inkl. velkomst, menu og vine kr. 1.795,00
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Pinsefrokost

Søndag d. 9. juni 2019
Kl. 12.30 - 15.00, frokostbuffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Æg, dild og stenbiderrogn
Koldrøget laks med rygeost og salturt
Foie gras mousse med pærer og brioche
Svendborg-skinke med artiskok og oliven
Tomat med feta og persille
Kylling med hjertesalat og karse
Okseculotte med forårsgrønt og pebersauce
Bayonneskinke med blomkål, asparges
og rødvinssauce
Udvalg af oste med syltede figner og abrikoser
Chokolademousse med bær og vaniljeis
Vanilje panna cotta med tahiti vanilje
Hindbærtærte med citron

Pris pr. person kr. 495,00, inkl. udvalgte vine
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Sct. Hans

Søndag d. 23. juni 2019
Kl. 18.30 Velkomst & snacks
4-retters Skt. Hans menu
• Færøsk røget laks med vilde urter og fynsk rygeost
2017, Pouilly-Fumé, En Travertin, Henri Bourgeois, Loire
• Stegt pighvar med hvide asparges, fiskefume og
strand portulak
2016, Pinot Gris, Grand Cru Brand, Vieilles Vignes,
Armand Hurst, Alsace
• Sommerbuk med spidskål, trøfler, grillet løg og
nye danske kartofler
2015, Barbera d’Asti, Nuj Suj, Icardi, Piemonte
• Jordbær fra Fyn, jordbær gele og sprød hvid chokolade
2017, Brachetto, Grappoli Rossi, Cascina
Pian d’Or, Piemonte

Kl. 21.30 Bålet tændes
Pris pr. person kr. 1.195,00
inkl. velkomst og snacks & vinmenu

Fisk- & skaldyrsaften

Fredag d. 5. juli 2019 el. Lørdag d. 6. juli 2019
Kl. 18.30 Stor fisk & skaldyrs buffet
• Syltede østers med sprøde løg, glaskål og persille
• Varmrøget laks med créme fraiche og rogn
• Grillede jomfruhummer med basilikum
og pinjekerner
• Skindstegt multe med kartoffelsalat,
danske ærter og trøffelcréme
• Dampetrødtunge og stegte rejer
med fiskefumé asparges og dild
• Gratineret blåmuslingefad med ravioli,
tomat, persille og parmesan
• Friteret torsk i orlydej med sauce tatar, kapers
• Hjertesalat med skaldyrsdressing og karse
• Danske jordbær, vaniljeis og makroner

Pris pr. person pr. aften kr. 595,00

Bourgogneaften

Fredag d. 27. september 2019 I samarbejde med Theis vine
Kl. 18.30 Velkomst & snacks
Snacks & Cremant de Bourgogne, Chateau Fuissé
Bourgogne tasting menu by: Lasse Paulsen
• Strandkrabbe bisque med jomfruhummer, toast og Caviar
2015, Bourgogne Blanc, Les Chataigners, Domaine Hubert Lamy
• Stegt pighvar med jordskok, strandkål og trøffel
2016, Chassagne Montrachet 1. Cru La Maltroie,
Domaine Fontaine-Gagnard
• Oksehaleragout med stegt foie gras, kartoffelkompot
og ramsløgskapers
2012, Bourgogne Rouge, Domaine Robert Chevillon
• Duebryst og confiteret duelår, med rødbeder, Karl Johan
og vildtsauce
2015, Gevrey Chambertin 1. Cru Au Closeau,
Domaine Drouhin-Laroze
• Delice de Bourgogne, Epoisses de Bourgogne, bagte
figner og pærekompot
2015, Pouilly Fuissé, Le Clos, Chateau Fuissé
• Profiteroles med blommekompot, chokolademousse
og karamel iscreme
2010, Coteaux du Layon, Clos du Ste. Catherine,
Domaine des Baumard, Loire
• Kaffe og petit fours
Marc de Bourgogne

Pris pr. person inkl. vinmenu kr. 1.295,00
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Vildtaften

Lørdag d. 12. oktober 2019
Kl. 18.30, 5-retters efterårsmenu
Vildttatar af krondyrryg med ramsløgskapers peberrod og rødbeder
2015, Chenin Blanc, Mullineux White, Mullineux, Swartland
Vildt consommé med svampe og foie gras
2014, Spätburgunder, Bernhart, Pfalz
Gråand og perlehøne med skovens svampe og karljohansauce
2015, Malbec, Corazon del Sol, Mendoza
Mont D´Or med blommer i madeira, valnødder og sprød malt
10 års Tawny Port, Graham’s, Portugal
Havtorn og danske æbler med sorbet og knas
2017, Solaris Auslese, Forster, Nahe

Pris pr. person kr. 695,00,
Pris inkl. vinmenu kr. 1.195,00
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Caribbean Night

Fredag d. 22. november 2019
Romaften på Hesselet i samarbejde med
Parminder Bhatia fra firmaet 1423
Kl. 18.30 Velkomst & snacks
Rom cocktails & snacks:
Maitai med Ron Esclavo 12, 40%, Dominikansk Republik.
Piña Colada med Compañero Elixir Orange, 40%, Trinidad
Kl. 19.00, 4 -retters gourmetmenu med rom
• Hummerbisque med lys rom og hummerragout

2015, Aligoté, Domaine Buisson Battault, Bourgogne
(Worthy Park Rumbar Gold 4 Års, 40%, Jamaica)

• Stegt andebryst med foie gras, svampe og sauce Marco Polo
2013, Brunello di Montalcino, Tenuta di Sesta
(Severin Rhum VSOP, 4 år, 42%, Guadalope)

• Blå Stelton marineret i rom med kvæder og maltbrød

1998, Colheita, Burmester, Porto
(Cane Island Single Estate Nicaragua, 12 år, 43%, Nicaragua)

• Baba au rhum med rosiner, chokolade og rom iscreme
• Lustau, Old East India Solera, Emilio Lustau S.A
(Ron Summum, Sherry Cream Cask Finish,
12 år solera, 40%, Dominikansk/Spansk)

• Kaffe og sødt

Avec; valg mellem de 4 forskellige rom fra middagen

Pris pr. person inkl. vinmenu kr. 1.195,00
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Julefrokost 1. søndag i advent

Julebrunch

•
•
•
•

• Brunchbuffet
• Friskbagte rundstykker, müsliboller,
franskbrød og rugbrød
• Husets hjemmelavede marmelader
• Mellemlagret skæreost og stort ostebræt
• Landskinker, spegepølser og chorizo
• Stegte brunchpølser, røræg og bacon
• Drænet yoghurt med friske bær og honning
• Pandekager med ahornsirup
• Honningristet müsli
• Lun leverpostej med stegte svampe
• Hjertesalat med kylling og parmesan
• Lune frikadeller
• Chokolade muffins
• Frisk skåret frugt og vanilje crème

Søndag d. 1. december 2019
Kl. 12.30 – 15.00, frokostbuffet

•
•
•
•
•
•
•
•

Æg og rejer med hjemmelavet mayonnaise og citron
Laksetatar med ørredrogn og dild
Svendborgskinke med syltede artiskokker og feldt salat
Sprød fiskefilet i orlydej med sauce tatar,
kapers og persille
Varmrøget norsk laks med cremet spinat
Sprød confit af andelår med æblekompot,
svesker og rødkålssalat
Glaseret juleskinke, med stuvede kartofler
og rødvinssauce
Okseculotte med bagte rodfrugter og pebersauce
Stort ostebræt med syltede abrikoser og nødder
Ris a la mande med kirsebærsauce
Chokolademousse med blåbær og kageknas
Limekage med hindbær og sorbet

Pris pr. person kr. 495,00 inkl. udvalgte vine
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Lørdag d. 28. december 2019
Kl. 09.30 – 13.00, Brunchbuffet

Pris pr. person kr. 295,00

Prisen er inkl. husets bitter, juice af gulerod, æble og appelsin
og kaffe/the. Tilkøb Cava for kr. 75,00 pr. person
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Nytårsaften 2019/20
PROGRAM

Kl. 17.30 – 18.30 Velkomst & snacks
Med Bollinger Special Cuvee, østers og snacks
Dronningens nytårstale

NYTÅRSMIDDAG

Kl. 18.30, 5-retters Hesselet Gallamenu
inkl. vinmenu
• Kongekrabbe, Baeri Caviar,
blomkålscreme og citron
2012, Louis Roederer, Rosé, Brut
• Havtaskehaler med stegt jomfruhummer
og røget kartoffelskum
2010, Tokaji Furmint STD, Szent Tamas, Szepsy
• Stegt nytårstorsk med mango, sukkerærter,
soya og brunet smør
2015, Saint-Aubin, Henri Boillot, Bourgogne
• Indbagt oksemørbrad med stegt foie gras,
confiterede løg og vintertrøfler
2015, Chateauneuf du Pape, Domaine
Vieux Telegraphe, Magnum
• Valrhona chokolade med hindbærsorbet,
friske bær og nytårsknas
2015, Vouvray Moelleux, Domaine
Francois Pinon, Loire
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Kl. 24.00

Godt Nytår med Pol Roger Reserve, hjemmebagt kransekage og kæmpe fyrværkeri

NATMAD

Kl. 01.30 Engelske sandwich

BAR

Åben til kl. 02.00

MORGENBUFFET

1. januar 2020 fra kl. 09.00 – 11.30
Pris pr. person kr. 2.395,00
inkl. nytårsarrangement
Pris pr. person kr. 3.395,00
inkl. overnatning i delt klassisk
dobbeltværelse og nytårsarrangement
Enkeltværelsestillæg kr. 400,00
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Selskaber
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.

Selskabslokaler

Book en dato hos os

Det er muligt for dig at forhåndsreservere både
festlokale og værelser i 1 måned. Ved endelig
bekræftelse af lokale og værelser opkræves
depositum på kr. 5.000,00.

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

Planlæg festen med os

Værelser

Nyd dagen

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

Når vi nærmer os dagen, planlægger vi sammen dagens begivenhed
På dagen sørger vi for, at du kun skal tænke på
at nyde dit livs begivenhed
Prisen er gældende v/ selskaber på minimum 20 personer.

Geografisk

Vi ligger 5 minutters kørsel fra Storebæltsbroen i Nyborg. Hotellet er beliggende i rolige
omgivelser mellem bøgeskov og Storebælt.

29

Selskabsarrangement
Velkomst
Hvidvin med hyldeblomst og hjemmelavede snacks
Menu
Crémet fiskesuppe med rejer, blomkål og dild olie
**
Dansk kalvefilet med sprød rillette, selleri, svampe og rødvinssauce
**
Hvid chokolademousse med friske bær, sorbet og knas
Efter maden
Aftenkaffe/the og hjemmelavede petit fours
Pris pr. person kr 1.095,00
Prisen er inkl: Velkomst, 3-retters middag, vine under middagen(3 vine udvælges af Hesselet),
Kaffe/the, petit fours, husets 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
Marineret jomfruhummer med sprød glaskål, persille og peberrodsﬂøde
**
Ristet Helleflynder med fennikel, spinat og fiskesauce
**
Oksemørbrad med jordskokker, bagte løg og trøffelsauce
**
Chokoladesymfoni med karamel, sorbet og friske bær
Efter maden
Aftenkaffe/the og hjemmelavede petit fours
Pris pr. person kr. 1.495,00
Prisen er inkl. Velkomst, 4-retters middag, vine under middagen(3 vine udvælges af Hesselet), kaffe, petit fours,
1 VSOP cognac/ likør, husets 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
• Soufle af rødtunge, rejer salat og
skaldyrsdressing
• Skindstegt torsk med barigoule af
fennikel, glaskål, tomat og olivenolie
• Svampefarseret 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 Tahitivanilje
og passionsgelé

Pris pr. person kr. 495,00
*(tillæg ost 95,00)
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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 pr. person kr. 425,00
Prisen er inkl. opdækning og husets blomsterdekoration
• Tilvalg 1 glas Cava kr. 75,00
• 3 timers arrangement fra kl. 10.00-13.00
og ved minimum 20 personer
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Konfirmation
Velkomst
Hvidvin med hyldeblomst og hjemmelavede snacks
Menu
Stegt rødtunge med stenbiderrogn, hvide asparges og sauce hollandaise
**
Oksefilet med svampe, grønne asparges, Pommes Anna og sauce bordelaise
**
Chokolademousse Vanilje iscreme, friske bær og knas
Efter maden
Aftenkaffe/the og hjemmelavede petit fours
Pris pr. person kr. 895,00

Prisen er inkl. velkomst, 3-retters middag, vine under middagen (3 vine udvælges af Hesselet),
kaffe, petit fours, husets blomsterdekorationer, menu- og bordkort.
Tillæg: Natmad kr. 125,00 pr. person
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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 trekantssandwich
- 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 fra kr. 995,00
• Prøvespisning af menuer og
vine fra kr. 990,00
• Eftermiddagskaﬀe og hjemmebagt
kage kr. 110,00
• Flaske øl kr. 35,00
• Sodavand kr. 35,00
• Gængs spiritus 3 cl. kr. 65,00
• Velkomst inkl. snacks kr. 125,00
• Udvalgt vin af Hesselet pr. flaske kr. 395,00
• Proppenge for medbragt vin
pr. flaske kr. 395,00
• Specielle ønsker til blomsterdekorationer
pr. stk. kr. 130,00

Øvrigt info

• 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 selskaber
Hotel Hesselet byder på flotte dobbeltværelser
og suiter. Indretningen spænder fra det klassiske til moderne indretning.

Klassisk værelse

Vi har 53 dobbeltværelser og 6 suiter, som alle
har udsigt til skov eller strand.

Dobbeltværelse mod skov eller
vand. Kr. 1.145,00

Vi tilbyder værtspar gratis overnatning v/
minimum 20 voksne personer v/ selskaber.

Moderne værelse

Enkeltværelse mod skov eller
vand. Kr. 1.000,00

Enkeltværelse mod skov eller
vand. Kr. 1.195,00
Dobbeltværelse mod skov eller
vand. Kr. 1.345,00
Nævnte priser er inkl. morgenbuffet.
Mulighed for tilkøb af massage- og
wellnessbehandlinger.
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Afbestillings- / betalingsinfo
Afbestilling af et selskabsarrangement på over
12 personer kan rettidigt ske skriftligt inden fire
uger før arrangementets afholdelse.
Afbestilling af et selskabsarrangement på under
12 personer kan rettidigt ske skriftligt inden to
uger før arrangementets afholdelse.
Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller ved reduktion på mere end 10% i
antallet af bestilte kuverter inden seks døgn før
arrangementets afholdelse, kan hotellet kræve
en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for
de bestilte kuverter eller i tilfælde af reduktion,
50% af prisen for antallet af afbestilte kuverter
udover 10%.
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Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet
senere end seks døgn før arrangementets
afholdelse, kan hotellet kræve en godtgørelse,
der svarer til 75% af prisen for de bestilte kuverter eller i tilfælde af reduktion, 75% af prisen
for samtlige kuverter.
Desuden kan hotellet kræve at blive holdt skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der
ikke kan afbestilles.
Ved manglende fremmøde (no show) betales
fuld pris for hele arrangementet.
Enhver afbestilling eller ændring i den oprindeligt afgivne bestilling skal være skriftlig.
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Møder og konferencer på Hotel Hesselet

40

Hotel Hesselet i Nyborg er et af Danmarks
førende kvalitets- og konferencehoteller –
Hvorfor? Fordi vi skaber personlige relationer
med vores gæster og gør os ekstra umage
for den helt unikke og personlige oplevelse.
Vi kan tilbyde en bred vifte af indbydende
møde- og konferencefaciliteter. Vores faciliteter
er varierende og fleksible, så I kan afholde
forskellige typer af møder, kurser, seminarer og
konferencer på professionel vis i såvel plenum
som grupperum- og samtalerum fra 2 – 150
personer.

Mødelokaler

Vi har 12 mødelokaler på Hotel Hesselet. I
hotellets største og nyrenoverede lokale kan vi
have op til 150 personer i biografopstilling.

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 strand.
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Dagsmøde 9.00 – 16.00
•
•
•
•
•
•

Formiddagskaffe/the
Hjemmebagte morgenboller, pålæg
og marmelader v/ ankomst
Møde-og isvand under hele mødet
Frokost 2 retter inkl. 1 sodavand
Eftermiddagskaffe/ the og hjemmebagt kage

Pris pr. person kr. 775,00

Internat 9.00 – 9.00
•
•
•
•
•
•
•
•

Formiddagskaffe/the
Hjemmebagte morgenboller, pålæg og marmelader v/ ankomst
Møde-og isvand under hele mødet
Frokost 2-retter inkl. 1 sodavand
Eftermiddagskaffe/ the og hjemmebagt kage
3-retters middag
Overnatning
Morgenbuffet

Pris pr. person kr. 2.375,00

1 ½ døgns 9.00 – 16.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formiddagskaffe/the
Hjemmebagte morgenboller, pålæg og marmelader v/ ankomst
Møde-og isvand under hele mødet
Frokost 2-retter inkl. 1 sodavand
Eftermiddagskaffe/ the og hjemmebagt kage
3-retters middag
Overnatning
Morgenbuffet
Formiddagskaffe/the løbende hele dagen
Frisk frugt
Møde-og isvand under hele mødet
Frokost 2-retter inkl. 1 sodavand
Eftermiddagskaffe/ the og hjemmebagt kage

Pris pr. person kr. 3.100,00
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