SELSKABER
59 dobbeltværelser
**
6 selskabslokaler
**
De smukkeste rammer
**
Wellnessområde
**
Skoven, stranden, havet
**
Gastronomiske højdepunkter
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SELSKABSARRANGEMENT
VELKOMST
Hvidvin med hyldeblomst og hjemmelavede snacks
MENU
Stegt rødtunge med fiskesauce, blomkål, citron og urter fra haven
**
Farseret kyllingebryst med svampe, sæsonens grøntsager og hønseskysauce
**
Friske bær med mandelkage, vanilje iscreme, hindbærcoulis, og chokoladeknas
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.
Menuen er kun et forslag og kan justeres helt efter eget ønske.
Prisen er v/ minimum 20 betalende gæster
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GOURMETARRANGEMENT
VELKOMST
Champagne og hjemmelavede snacks
MENU
Marinerede kammuslinger med olivenolie, avokado, citroncreme og rød syre
**
Stegt helleflynder med fennikel, brunet smør, selleri og nødder
**
Oksemørbrad i sprød panko, med svampe, jordskokkompot og trøffelsauce
**
Chokolade spiral med friske bær, jordbærsorbet og karamel
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 (4 vine udvælges af Hesselet), kaffe,
petit fours, 1 VSOP cognac/likør, husets blomsterdekorationer, menu- og bordkort.
Menuen er kun et forslag og kan justeres helt efter eget ønske
Prisen er v/ minimum 20 betalende gæster
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BUFFETER TIL SELSKABER
GOURMET BUFFET

LUKSUSBUFFET

• Varmrøget laks med kold rognsauce og urter

• Soya marineret tun med mangosalsa

• Stegte tigerrejer med avokadocreme og nødder

• Bagte vafler med creme fraiche og løgrogn

• Stegt torskeryg med blomkål, kapers og brunet smør

• Sprøde jomfruhummer med hummeraioli og dild

• Perlehønebryst med perleløg, svampe, spinat
og hønseskysauce

• Carpaccio af oksemørbrad med kapers,
trøffelvinaigrette og vild brøndkarse

• Helstegt okseryg med årstidernes grønt
og rødvinssauce

• Stegt vagtelbryst, perlehøne, svampe, jordskok
og hønseskysauce

• Couscous salat med persille, citron, pinjekerne
og koldpresset olivenolie

• Grillet US beef med pommes frites
og bearnaise sauce

• Hjertesalat med cæsardressing, parmesan
og brødcroutoner

• Stor salat med avokado, oliven, agurk og feta
• Udvalg af franske gårdoste med sødt og sprødt

• Ostebræt fra nær og fjern med sødt og sprødt*

• Gateau Marcel med bær og vaniljeis

• Mandelmazarin med chokoladesauce og friske bær

Pris pr. person kr. 695,00

• Karamel panna cotta med æblegele og knas

Pris pr. person kr. 595,00
*(tillæg ost 95,00 pr. person)
Prisen er v/ minimum 20 betalende gæster
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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 med 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.
Prisen er KUN forbeholdt konfirmationer.
Prisen er v/ minimum 20 betalende gæster
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