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til alle lejligheder



MORGENMAD

FROKOST

BRUNCH

MORGENBRØD              10,-

MORGENKOMPLET             50,-
Boller, pålæg, ost, smør, marmelade, juice og kaffe/the 
UDVIDET MORGENKOMPLET                              60,-
Inkl. opdækning, blomster, servietter og duge

Pariserbøf              69,- 
Stjerneskud                              75,-
3 luxhåndmadder               59,-
Tærte m. salat                              64,-

BRUNCH-KOMPLET                                 155,-
Pålægsfad med 3 varianter med tilbehør 
Lun leverpostej med champignon, bacon og rødbeder 
2 slags marmelade 
Scrambled eggs med bacon og cocktailpølser 
Osteanretning på fad 
Hjemmebage kringle
Rugbrød og groft brød
Smør 

Kaffe, the og juice 

FROKOSTBUFFET
Minimum 10 personerServeres indtil kl. 10.30

Kolde og lune retter 
samt salat og hjemmebagt brød. 

3 retter            160,-
4 retter           180,-
5 retter            200,-

Tillæg for osteanretning i
forbindelse med frokostbuffet          30,-

Vi sammensætter buffet efter dit ønske.

Tunmousse pyntet med rejer, 
Lune wraps med kebab, hvidkål, 
gulerødder og hvidløgscreme,
Nøddefrikadeller med hjemmelavet pesto, 
Årstidens salat samt hjemmebagt brød.   
     

Rejesalat på grøn bund,
Kyllingesalat med feta og peanuts 
samt kokos/lime dressing,
Tærte med broccoli og skinke, 
Gratinerede pandekager med oksekødsfyld,
Årstidens salat samt hjemmebagt brød.   
    

eksempel

eksempel

3 retters frokostbuffet

4 retters frokostbuffet



SUPPE

FORRET

pålægsbord

Klar suppe m. boller inkl. brød               55,-
Aspargessuppe m. kødboller inkl. brød                       55,-
Mulligatawny (indisk karrysuppe) inkl. brød                                 55,-

Gullashsuppe m. groft brød                 55,-
 

Kold fisketallerken m. krydderurtecremé og brød                         79,-
Tarteletter m. høns i asparges                            59,-
Peberlaks på spinatbund m. hjemmelavet pesto                         74,-
Rejecocktail                                   69,-
Røget dyrekølle m. flødestuvet spinat og butterdejssnitte                                  69,-
Dampet torsk m. karry/sennepsdressing, rejer, æg, brød                       74,-
Roastbeef på marineret rodfrugter m. sennepsdressing                                       69,-
Tunmousse eller laksemousse m. rejer, dressing og brød                                     59,-
Kyllingesalat m. feta og peanuts m. kokoslime creme                                           69,-
Spinatroulade m. rejelaksemousse                           74,-

Frisk stegt fiskefilet med remoulade og citron, 
Lun leverpostej med ristede champignon, bacon og rødbeder,
4 slags pålæg med diverse tilbehør,
Rugbrød, groft brød og smør.          160,-

Minimum 10 personer

HOVEDRET
Helstegt oksemørbrad m. smørstegte petitkartofler 
bønnesauté og pebersauce                           179,-

Helstegt oksefilét m. pommes Rissolleés, bønner i bacon, 
dampede gulerødder, ristede champignon og skysauce         169,-

Kalvefilet m. smørstegte petitkartofler, bønnesalat
m. ristede valnødder i ahornsirup og whiskysauce         169,-

Barbecuemarineret kalkunbryst m. krydderkartofler, 
græsksalat m. oliven og feta samt kryddersauce                  139,-

Gammeldags oksesteg m. hvide kartofler, bønner,
glaserede løg, tyttebær, asier og skysauce                            139,-

Kalvesteg stegt som vildt m. hvide og brune kartofler,
waldorffsalat, tyttebær, chips og vildtflødesauce                       139,-

Barbecueben m. bagt kartoffel, kryddersmør, salat og brød                      119,-

Kogt hamburgerryg m. kartofler,
dampede grøntsager og aspargessauce                                       115,-

Glaseret hamburgerryg m. flødekartofler og grøn salat                         115,-

Flæskesteg m. hvide og brune kartofler, skysauce, asier og chips                   110,-

Dansk bøf m. bløde løg, hvide kartofler og skysauce                                85,-

Helstegt marineret svinemørbrad m. smørstegte petitkartofler,
broccolisalat m. ærter, tranebær og skysauce                        115,-

Venøbøf m. flødekartofler og grøn salat                         159,- 



NATMAD

MINDESAMMENKOMSTER

Gullashsuppe m. groft brød             55,-
Pølseplanke m. groft brød              75,-
Biksemad m. spejlæg, rødbeder og rugbrød                            59,-
Klar hønsekødssuppe m. brød                           55,-
Frikadeller m. kartoffelsalat                                          55,-
Lav selv hotdogs                            55,-
Ostebord m. kiks og brød                           69,- 

Snitter - æblekage - småkager - kaffe/the                                      125,-
Snitter - kringle - småkager kaffe/the                        115,-
Boller - lagkage - småkager - kaffe/the                          90,-
Franskbrød m. pålæg eller ost pr. stk.                           25,-
Smørrebrød pr. stk.                                           25,-

DESSERT
Tærte m. citronfromage og frisk frugt                         59,-
Æbletærte m. kanelis                 59,-
Nøddekurv m. 3 slags is og frisk frugt                            59,-
Chokoladekage m. blåbærsylt                            54,-
Citronfromage m. flødeskum                            54,-
Pandekager m. is                           54,-
Hjemmelavet is m. friske frugter                          54,-
Ostelagkage                              54,-



Minimum 20 personer

Minimum 20 personer

RECEPTION

tapas

Canapeer 3 slags (efter eget valg) 
Canapeer med brie og hakkede nødder i ahorn sirup,
Små toast med hønsesalat og bacon,
Små vandbakkelser med laksecreme, 
Port salut i stave,
Frisk frugt i stykker, 
Kransekage            160,-

Spinatroulade med reje-laksemoussé pyntet med rejer, 
Wraps med spinatcreme og røget ørred,
Små nøddefrikadeller med hjemmelavet pesto,
Røget dyrekølle med peberrodscreme,
Marinerede kyllingespyd,
Årstidens salat, ristet rugbrød og hjemmelavet brød          265,-

Ekstra tilvalg:
Tapasmenu samt små chokolademuffins med blåbærsylt                     289,-

Minimum 20 personer

middagsbuffet 

Vi sammensætter også buffeter efter dine ønsker.

Peberlaks på spinatbund med 
hjemmelavet pesto.
Helstegt oksefilet med 
hvidløg og rosmarin. 
Smørstegte petit kartofler. 
Whiskeysauce.
2 lækre salater samt hjemmebagt brød.
Dessertbord med hjemmelavet is, 
frugttærte og frisk frugt.                              
    

Anretning med dampet torsk, æg og rejer.
Helstegt oksefilet med 
hvidløg og rosmarin. 
Helstegt marineret svinemørbrad. 
Nøddefrikadeller med 
hjemmelavet pesto.
Kartoffelroulade og 
smørstegte petit kartofler.
Skysauce.
2 lækre salater samt hjemmebagt brød.
Æbletærte med nødder samt kanelis. 

 

kr. 349,-

kr. 369,-

middagsbuffet nr. 1

middagsbuffet nr. 2



PÅ GENSYN
HOS OS ER RÅVARERNE I CENTRUM
Maden i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter skal være præget af de gode smagsoplevelser og 
det stiller krav til os om at bruge de gode råvarer og lave maden fra bunden. 

Vi ved, at hvert arrangement står og falder med forplejningen og der skal derfor være 
mulighed for at sammensætte en menu, der passer til dit arrangement og hvor 
smagen er i højsæde.

Vi gør det nemt for dig at skabe det gode arrangement uanset om der er tale om den 
store fest eller afholdelse af kurser og konferencer. Vi har de nødvendige faciliteter og 
ikke mindst personalet, der kan tilpasse dit arrangement så det bliver som du ønsker det. 

GØR DIN FEST UNIK
Hos Ringkøbing-Skjern Kulturcenter har du mulighed for at skabe din helt unikke fest 
ved at udnytte de mange muligheder, der ligger i at holde din fest i centret. Vi har 
mange faciliteter under samme tag, så det er kun fantasien, der sætter grænserne. 

MAD UD AF HUSET
Er også en mulighed - Så skal du have selskab eller ønsker du en madordning i din 
virksomhed, så har vi løsningen.
Udfordrer os med dine idéer og kontakt os for et uforpligtende tilbud.
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- Alle priser inkluderer opdækning, blomster, lys og servering.

- Borddekorationer kan bestilles til priser fra 175,00 kr. 

- Drikkevarer afregnes efter forbrug.

- Buffétprisen er pr. person.

- Spørgsmål vedrørende allergener, 

   ret venligst henvendelse til personalet.

- Mad ud af huset minimum 15 personer, 

   hvis ikke andet er anført.

KAFFE/THE

DRIKKEVARER

Kaffe/the med kage eller frisk frugt                                         35,-

Husets hvidvin pr. flaske fra           185,-
Husets rødvin pr. flaske fra           185,-
Fadøl 0,4 l.                35,-
Flaskeøl             25,-
1/2 l. sodavand                             25,-
1/4 l. sodavand                             20,-
Kildevand                  20,- 
1 Kande isvand              15,-
Velkomstdrink                                             25,-
Kander kaffe/the              40,-

KONTAKT
Charlotte H. Jensen
Køkkenchef

Telefon: +45 24 81 94 20 
E-mail: kokken@rskc.dk 
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