Selskaber

Selskab på Bautahøj...
På Bautahøj er vi vilde med at have gæster og gør vores ypperste for at give jer de
Rammer og den oplevelse som jeres fest fortjener.
Gå en tur i vores park, i vores vinmark med Solaris – druer, få en drink på stranden
eller tag et ”dyp” I isefjorden. Hos os er naturen en vigtig medspiller og et naturligt
midtpunkt.
Bautahøj ligger direkte til Isefjorden og vi råder over 90.000m2 park og privat
strand. Udsigten fra hotellet ud over isefjorden beriger enhver sammenhæng. Der
er ingen facitliste og vi tilrettelægger tingene helt individuelt. For os er ingen fester
ens. Bautahøj kan danne rammen om alle former for festlige begivenheder og middagsselskaber. Vi har lokaler op til 150 gæster og med overnatning i skønne værelser, så festen kan rundes af næste dag over morgenbuffeten.
Vi står altid til rådighed – så tøv ikke, men kontakt os
og få en uforpligtende snak om jeres kommende arrangement.

3 retters menu (Forret - Hovedret - Dessert)
pr. person kr. 578,-

Forretter

Mellemretter

Grillet tun
med æblesalsa, purløgsmayo og friske urter

Terrine af foies gras
med majspickles, vagtelæg og salat

kr. 95,-

Røget laksroulade
med basilikumsdressing, lakserogn og små salater

Røget andebryst
med syltede hyben og kastanjer

kr. 85,-

Grillede kammuslinger
med blomkålspure og crudité, hjertesalat og urteolie

½ hummer
med citron, krydderdressing og toast

Dagspris

Suppe
med sæsonens fisk og skaldyr, urter og grøn topping

Bresaola med oliven
med oliven samt basilikumssalat med
tomat og mozzarella

kr. 75,-

Til alle forretter serveres vores dejlige
hjemmebagte brød og smør.

3 retters menu (Forret - Hovedret - Dessert)
pr. person kr. 578,Hovedretter

Desserter

Kalvemørbrad
med kartoffeltærte, kalvesky, syltede rødløg og
tomatiserede grønsager

Hvid chokolade brownie
med appelsin og citron, frisk sorbet

Helstegt krondyr filet
ristede svampe og rødbedecrudite, små stegte
kartofler og portvinssauce
Oksemørbrad med skalotteløgsauce
bagte løg og urte topping og pommes a la creme
med estragon
Ballotine af unghane
med bacon, syltede bøgehatte og basilikumscreme
Til hovedretterne serveres et udvalg af tilberedte
grønsager efter årstid

Mellemretter
Ostetallerken med 3 slags oste serveret
med gulerodsmarmelade

kr. 85,-

Champagnesorbet med melisse

kr. 55,-

Vi tager naturligvis højde og hensyn til div. allergener.

Baileys Panna cotta
med mango coulis, bær
Chokolade parfait
med karamelliseret mandler, bær
Passions Mousse
med frisk sorbet og bær

Selskabsbuffet

pr. person kr. 578,-

Forret, serveret ved bordet
Røget laksemousse med dild, rugbrødsjord, syltet
grønt, citron og hjemmebagt brød
På buffet - kold
Dampet torskeryg med peberrodscreme og kapers
Asiatisk rejesalat med ingefær og lime
Grillet tunfilet med tapanade af bagte peberfrugter
og mandler
Dildkogte flodkrebs med citron
Sæsonens salater
På buffet - varm
Unghane i ingefær og karry med ananas og kokos
Krydderstegt oksefilet med rødvinssauce
Røget skinke glaseret med vores egen honning
serveret med cremet spinat
Dagens kartofler og årstidens grøntsager
På buffet:
Udvalgte oste med portvinsmarinerede nødder
og syltet frugt
Bautahøjs udvalg af kager, tærter og frugt
Hjemmebagt brød og smør

Natmad

pr. person kr. 110,-

Gullaschsuppe af oksekød med timian og hvidløg
serveret med hjemmebagt brød
Udvalgte oste og pølsebord
serveret med hjemmebagt brød
Wienerpølser og brød
med alt det gode tilbehør
Hot chilligryde, tilberedt med oksekød
løg chilli samt bønner og tacoskaller
Flødelegeret aspargessuppe med unghane
samt hjemmebagt brød
Til vegetarer
skovsvampesuppe eller grøntsagssuppe med urter

Før, under og efter middagen
Pris pr. person:
Velkomstdrink fra
Kaffe/te
Hjemmebagt kage
Fyldt chokolade
Chips
Husets rød- eller hvidvin pr. flaske, fra
Se også vores vinkort
Sodavand
Alm. pilsner
Cognac/Likør 2 cl. fra
Blomster, fra
Tillæg ved runde borde, pr bord

Under & efter, pr. person

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

70,40,40,30,30,348,-

kr. 35,kr. 48,kr. 48,kr. 40,kr. 278,-

Børn:
Børn fra 4 til 11 år afregnes med halv pris.
Der beregnes ikke couvertpris for børn fra 0 til 3 år
med mindre der ønskes opdækning til disse børn.
Der kan endvidere aftales særlig børnemenu til børn
fa 4 til 11 år.

Efter middagen
Baren er klar, og du er din egen bartender
I baren max. 3 timer, blød bar
(Øl, vand og vin)
(ekstra time kr. 85,-)
I baren max. 3 timer: spiritus bar
(Øl, vand, vin og gængse mærker spiritus,
gin, hvid og mørk rom, whiskey og vodka)
(ekstra time kr. 110,-)
I baren max. 3 timer: luksus spiritus bar
Øl, vand, vin og gængse mærker spiritus +
Luksus gin (Tanqueray gin, Gin Mare,
Hendricks’s gin, fever tree tonic, hvid og
mørk rom, whisky og vodka)
(ekstra time kr. 125,-)

kr. 258,-

kr. 388,-

kr. 425,-

Ønsker du bemandet bar kr. 1.500,- pr. time - hertil forbrug
Tilkøb til spiritus bar: gør det selv cocktails kr. 70,Lav selv dine egne cocktails, med drinkskort
(Ginn Hass, Dark and Stormy, Apperol Spritz, Filur)
Overnatning inkl. morgenbuffet
Specialpriser i forbindelse med selskab:
Dobbeltværelse: pr. person
Enkeltværelse: pr. person
Opredning barn 4-11 år
Morgenmad fra 8:00 til 10:00
Check in fra kl 14:00 - Check ud kl 11:00

kr. 490,-

kr. 690,kr. 280,-

Festarrangement med overnatning

Husets vin arrangement
- Husets hvidvin
- Husets rødvin
- Husets dessertvin

Kr. 358.-

Vin arrangement nr. 2
- Sauvignon Blanc Dashwood,

Kr. 398.-

Marlborough, New Zealand

- Valpolicella Ripasso Superiore,

- Aperitif - Cava
- 3 retter fra menukortet eller selskabsbuffet
- Husets vine og øl/vand under middagen
- Isvand på bordene
- Kaffe/te, Avec og chokolader
- Natmad, vælges fra menukortet
- Overnatning i skønt dobbeltværelse
- Vores store lækre morgenbuffet fra kl. 8-10
Pris pers. v/ min 40 gæster /
Tillæg for enkeltværelse

Villa Ca Vendri, Italien

- Brachetto d’Acqui San Maurizio,

kr. 1.688,-

kr 200,-

Vallebelbo, Piemonte, Italien

Vin arrangement n.3
- Sancerre Terres Blanches,

Kr. 465.-

Domaine Dauny, Frankrig

- Pinot Noir Astrolabe,

Marlborough, New Zealand

- Chateau du Mont,

Sainy Croix du Mont, Boardeaux, Frankrig

Festarrangement uden overnatning
- Aperitif, Cava
- 3 retter fra menukortet eller selskabsbuffet
- Husets vine og øl/vand under middagen
- Isvand på bordene
- Kaffe/te, Avec og chokolader
- Natmad, vælges fra menukortet
Pris pers. v/ min 40 gæster /

kr. 1.238,-

For vores festarrangementer gælder følgende:
Alle priser er gældende for 2022 og er med forbehold for prisændringer.
Arrangementet er glædende ved min. 40 personer og en varighed af 8 timer.
Alle priser er pr. Person inkl. lokaleleje. Ønsker I at fortsætte festen udover de 8 timer, gør vi opmærksom på,
at der beregnes et tillæg på kr. 2500,- pr. time. (ex. drikkevarer).

Bautahøj

Møde- og konferencecenter
Bautahøjvej 39 - Kulhuse, 3630 Jægerspris
Tlf. 47 53 00 07
reception@bautahoj.dk
www.bautahoj.dk
Find os på de sociale medier

Alle priser er gældende til 31/12-2022

Vinarrangementer

