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FEST I DEJLIGE OMGIVELSER 
 

Vi på Grand Hotel Struer glæder os til at sørge for, at 
Deres fest bliver en succes. Vi klarer alt det praktiske, 

så De kan nyde festen med familien og gode venner. Vi 
har lavet forslag på forskellige menuer og buffeter. 

Har De andre ønsker eller behov, klarer vi også dem. 
 

Grand Hotel Struer tilbyder 3 forskellige lokaler til 
Deres fest, lokalerne lægger an til både det formelle og 

det uformelle arrangement. 
 

Vi glæder os til at byde  
Dem og Deres gæster  

Velkommen! 
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Maden 
 
På Grand Hotel er maden tilberedt fra bunden af de bedste friske råvarer. Vi udvælger råvarerne 

med omhu. Mange af vore leverandører har vi benyttet i årevis, og vi ved, at de leverer en kvalitet, 

vi kan stå inde for. Når det er muligt, benytter vi også gerne de mange lokale leverandør i 

området. 
 
 

Betjening 
 
Når festen er på sit højeste, er det vigtigt at det hele klapper. Derfor er Deres selskab 
naturligvis altid ledsaget af en professionel tjener. 
 
På Grand Hotel er vi et stærkt og sammentørret team med mange års erfaring i at holde selskab. 
Så lad os klare alt det praktiske, så De kan nyde festen med familie og venner. 
 
 

Opdækning 
 
Bordene er smukt dækkede med levende lys, blomsterdekorationer samt duge og servietter efter 
Deres farvevalg. Alt dette er inkluderet i prisen når festen holdes hos os. 
 
 

Overnatning 
 
Vi har 69 dobbeltværelser alle med bad/toilet, tv og tlf. 

 
Ved helaftensarrangementer på min. 40 personer kan vi tilbyde fri overnatning for værtsparret, 
hvis det ønskes. 

 
For festens øvrige gæster yder vi rabat på vore værelsespriser. Ønskes rabatten skal booking 
foregå via telefon 97850400 eller mail sgh@struergrandhotel.dk 
 
 

Fest efter dine ønsker  
Vi gør alt for, at Deres fest bliver en succes. Har De specielle ønsker, så klarer vi naturligvis også 
dem. 
 

 

Priser 
 
Nævnte priser er, hvor andet ikke er nævnt, pr. person ved min. 15 personer og minimum 3 
retter. Ønskes kun 2 retter tillægges priserne 10 %.  
Ønskes kun 1 ret tillægges prisen 20 %. 
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Tilbud på helaftensarrangement 
 
Velkomstdrink  
 

Fisketallerken med duet af lakseterrine og hvidvinsdampet Vesterhavsfisk,    

Citrus marinerede rejer og krydderurteskum.  

 

Sødmælks kalveculotte serveret med souffle af rodfrugter, pommes Rosti,    

dagens grønt, svampesaute samt skysauce.  
 
Islagkage med vanilje, hasselnød og bær parfait med nøddebunder.   

Hertil chokoladecreme og frisk frugt. 

 
Vin tilbud 

Vin ad libitum samt 1 glas dessertvin 
under middagen  

 

Kaffe og småkager. 
 
Hjemmelavede frikadeller med kartoffelsalat, rødbeder og rugbrød. 
 

Pris pr. person kr. 698,-  
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter. 

 
 
 

Fest om fredagen – 10% rabat  
Vælger I at holde jeres fest med minimum 40 gæster på en fredag yder vi 10 % på maden. 

Gælder dog ikke helligdage samt juli & august. 
 
 
 

Fest i 2019 – 15% rabat  
Som sædvanlig yder vi 15% rabat på maden ved selskaber som afholdes i januar & februar måned. 
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Forretter 
 
Rejecocktail serveret med skaldyrsdressing og flutes.    65,- 

    

Hønsesalat serveret med sprød bacon, spæde salater og flutes.   65,- 

 

2 stk. tarteletter med høns i asparges.      65,- 

 

Fisketallerken med duet af lakseterrine og hvidvinsdampet Vesterhavsfisk,   65,- 

Citrus marinerede rejer og krydderurteskum.  

 

Varmrøget laks serveret med urteskum, grønt og flutes.   80,- 

 

Bresaola, med bitre salater, olie og pinjekerner.     80,- 

Hertil kompot af chili og frugt efter årstiden. 

 

Smørbagt Vesterhavsfisk                          .     80,- 

Krydderurte beurre blanc og sprød butterdej.  

 

“T    ”      ade til servering på bordene – efter samråd med køkkenchefen.  80,- 

Lokal udgave hvor Vestjylland er repræsenteret i menuen. 

Eller den klassiske italienske/spanske inspireret. 

 

Til alle forretter serveres der brød og smør  
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Hovedretter  
 

Flæskesteg med hjemmelavet rødkål, brunede - og hvide kartofler,   158,- 

skysauce, asier og tyttebær samt ½ æble med ribsgele.  

 

Sprængt kalvespidsbryst med stuvet kål, dampet grønt og hvide kartofler.   158,- 

Hertil peberodssauce.  

 

Kalvesteg stegt som vildt, hertil waldorfsalat, asier, ½ æble med gele,   158,- 

hvide - og brunede kartofler samt skysauce. 

 

Sødmælks kalveculotte serveret med souffle af rodfrugter, pommes Rosti,   158,- 

dagens grønt, svampesaute samt skysauce. 

 

Rosastegt oksefilet, hertil serveres løgkompot, sprøde pommes Croquette,   188,- 

årtidens grønt, Sauce bernaise og sauce rødvinssky. 

 

Timianfarseret                         grøn pure og bagte urter.    188,- 

Serveres med sæsonens grønt og kartoffelkage.  

 

Dyrefilet i urtecrust – hertil spinattærter årstidens grønt og dagens kartoffel   188,- 

samt vildtsauce (tillæg på kr. 35,00 pr. cov.). 

 

Helstegt oksemørbrad med saute af babyspinat og skorzonerrod,                             188,-

glaserede beder, trøffelsky, pommes Anna og årstidens grønt (tillæg på kr. 50,00 pr. cov.). 

Skærebuffet – kan kun kombineres med en 2 eller 3 retters menu.   198,- 

Tre slags kød, tre slags varm garniture og kartofler. 

Årstidens salater, dressinger og 2 slags sauce. 

                          økkenchefen. 
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Desserter  
 

Fromage med flødeskum og frugt.      60,- 

F.eks. citronfromage, romfromage, ymerfromage eller måske et ønske fra jer. 

 

Fragelite med bær og vanilje parfait, hertil citroncreme, frisk frugt og knas.   60,- 

 

2 stk. pandekager med hjemmelavet vaniljeparfait hertil jordbærsyltetøj og frugt. 60,- 

 

Islagkage med vanilje, hasselnød og bær parfait med nøddebunder.  60,- 

Hertil chokoladecreme og frisk frugt. 

 

Pære Belle Helene – vaniljepocheret pære.     60,- 

Hertil vaniljeparfait, chokoladesauce og nødder. 

 

Jordbær/rabarbertærte med mascapone og kokos.     60,- 

Hertil citrusparfait, kandiserede nødder og creme. 

 

Schous chokoladekage, råsyltede hindbær.     78,- 

Hertil vaniljeparfait og lun chokoladesauce. 

 

Desserttallerken med udvalg efter samråd med køkkenchefen.   78,- 

3 – 4 slags pyntet af med frisk frugt. 

Forslag til desserttallerken/buffet  

 Blødende chokoladekage. 

 Jordbær/rababertrifli med vanlijecreme og makroner. 

 Skovbærkage med rugbrødsbunder og sød creme. 

 Pandekage med citronfromage og citronsirup. 

 Isroulade med vanilje, nougat og choko. Hertil bærcoli. 

 Frugttærter med kransekage, konditorcreme og årstidens frugt. 

 Mazarinkage med blommekompot og mørk chokolade. 

Dessert                            .     110,- 

                         .  
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Natmad  
 

Natmadstærter med salat og brød.     65,- 

 

Mulligatawny        65,- 

Indisk inspireret karrysuppe med kylling og ris hertil hj. bagt brød. 

 

Lune frikadeller med hj. lavet kartoffelsalat, rødbeder, rugbrød og smør.  65,- 

 

Suppe efter eget valg hertil serveres hj. bagt brød.    65,- 

Aspargessuppe med kødboller. 

Gullashsuppe. 

Kartoffelporrersuppe med bacon og purløg. 

 

                                     ,    78,- 

skæreoste, nybagte boller og rugbrød. 

 

Byg - selv hotdogs med røde wienerpølser og klassisk ganiture,   78,- 

og lune cacaomælk. 
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Schous Brunchbuffet    
Røræg, ristet bacon og små krydderpølser. Hertil krydderketchup og tabasco. 

Lun leverpostej med bacon og champingons hertil hj, syltede rødbeder. 

              hertil passende garniture. 

Ostebræt med druer og syltet tilbehør.  

Hjemmelavede marmelader.   

              .  

Pandekager med ahornsirup og frisk frugt.  

Crossainter med nutella. 

Frugtfad.  

2 slags franskbrød.  

Hjemmebagte boller.  

Hjemmebagt rugbrød.  

Smør.  

Kr. 240,- pr. Kuvert ved minimum 25 personer  

 

Konsulens Brunchbuffet  
2 slags sild med hj. æblesalat. 
Hjemmerøget laks med sprøde salater og krydderurtecreme. 
Røræg, ristet bacon og små krydderpølser. Hertil krydderketchup og tabasco. 
Lun leverpostej med bacon og champingons. Hertil hj, syltede rødbeder. 
Æg florentine med spinat – bagt i små cocotter. 
                                      . 
Ostebræt med druer og syltet tilbehør.  
Hjemmelavede marmelader.   
Små wienerbasser. 
Crossainter med nutella.  
Pandekager med ahornsirup og frisk frugt. 
Smoothies med friske bær og frugter.  
Frugtfad.  
2 slags franskbrød.  
Hjemmebagte boller.  
Hjemmebagt rugbrød. 
Smør.  

Kr. 269,- pr. Kuvert ved minimum 25 personer  
 

 

Servering sker senest kl. 10.30  ved BRUNCH.  
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Schous Forårsbuffet   
 Varmrøget laks. Hertil syltede løg, citron –  ærtecreme og ærteskud. 

 Frisk dampede asparges med rygeost, rejer og søde tomater. 

 Blinis med stenbiderrogn og rødløg. 

 Ristet unghane – med salvie og hvidløg hertil purløgscreme. 

 Grillet kalvefilet med saltbagte kartofler og rødvinssauce. 

 Marinerede kartofler vendt med friske ærter, samt dijon sennep og syrnet fløde. 

  

Tomatsalat vendt med løg, kørvel og koriander. Hertil frisk mozarella. 

 Salat vendt med fennikel, grønt, hyldeblomst og citron. 

 “G        z  z   ”                            . 

  

Ostebræt med syltet tilbehør. 

Mazarinkage med rabarber, jordbær og vanilje. 

Hjemmebagt grovbrød og smør. 

Kr. 345,- minimum 10 couv. 

 

 

Schous Sommerbuffet   
Lun laks. Hertil salat med avokado, radiser, urter og cremet spinat. 

Hvidvinsdampede muslinger med hvidløg og persillecreme. 

Ausumgaard skinke med pesto og melon. 

Pocheret svinemørbrad med pommes Anna og stuvede skovsvampe. 

Grillet lammeculotte eller kalveculotte med rosmarin. Hertil sauce af skyen. 

Nye kartofler vendt med specialdressing og krydderurter. 

  

Klassisk Cesar Salad med parmesan og croutoner. 

Sommersalat med sprøde grøntsager og mormordressing. 

Hvedekerner vendt med trøffelolie, urter og piement. 

  

Ostebræt med syltet tilbehør. 

Jordbær og rabarber trifli med vaniljecreme og knas. 

Hjemmebagt grovbrød og smør. 

Kr. 345 ved minimum 10 couv. 
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Schous Efterårsbuffet   
Varmrøget laks med rodfrugter og mandler. 

Ovnbagt torsk med citron, urter samt små salater. 

Røget dyrekølle fra Klosterheden med peberrod og syltede tyttebær. 

Langtidsstegt oksefilet med hvidløg og timian. Hertil sauce af skyen. 

Rosastegt andebryst med glaseret rødløg og orangesauce. 

  

Ristede kartofler med urter og estragon mayonnaise. 

Græskarsalat med vinaigrette og ristede kerner. 

Spidskål vendt med sennepsdressing, løg og urter. 

Ruccola salat vendt med bagt selleri, citron og ristede peber. 

  

Ostebræt med syltet tilbehør. 

Mazarinkage med chokolade, blommer og fløde. 

Hjemmebagt grovbrød og smør. 

Kr. 345,- ved minimum 10 couv. 

 

Schous Vinterbuffet   
Confit af svineskanker. Hertil rødbedechutney, ristede nødder og grønt. 

Dampet rødspættefilet. Hertil salat med spelt, ristede svampe og æbler. 

Rimmet torsk med urte mayonnaise og vagtelæg. 

Langtidsstegt lammekølle med hvidløg og persille samt kartoffel gratin. 

Kalveculotte stegt med rosmarin. Hertil sauce af skyen. 

Ristede kartofler med urter og Sauce Verte. 

 

Glaserede beder med saltede mandler og bacon. 

Spinatsalat vendt med pesto, bagte rødder og citron. 

Hvidkålssalat vendt med dild, syrlig fløde og ristede kerner. 

   

Ostebræt med syltet tilbehør. 

Lun æbletærte med ingefær, nødder og creme. 

Hjemmebagt grovbrød og smør. 

Kr. 345,- ved minimum 10 couv. 
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Den Klassiske Frokostbuffet   
2 slags sild med hjemmelavet karrysalat. 

Varmrøget laks med urtecreme. 

Æg og rejer med mayonaise. 

Pandestegte fiskefileter med citron og grov remoulade. 

Ribbensteg med hjemmelavet rødkål og surt. 

Frikadeller med hjemmelavet agurkesalat. 

Lun leverpostej med bacon, svampe og rødbeder. 

Trifli med jordbær, rabarber, creme vanlije og knas. 

Ostebræt med oste fra nord og syd. Hertil syltet tilbehør.  

Hjemmebagt brød og smør. 

Kr. 275,-   ved minimum 10 couv.  

   

Skærebuffet   
Pocheret kalveculotte med svampecreme. 

Ølmarineret skinkesteg med rosmarin og honning. Hertil sky af saucen. 

Smørristede kartofler med urter og smør. 

Flødekartofler med rodfrugter og chili. 

Brownie med nødder og hvid choko. Hertil vanlijeparfait og bærcreme. 

3 slags mixede salater. 

Hjemmebagt brød – samt pesto. 

Kr. 295,- ved minimum 10 couv. 

 

Specialbuffet   
Varmrøget laks med urtecreme, karse og tomater. 

Tappas fade med italienske og spanske pølser/skinker og tilbehør. 

Rosastegt oksefilet med ristede kartofler og rødvinssauce. 

Langtidsstegt svinefilet med hvidløg og timian. Hertil svampesauce. 

3 slags salater og dressing. 

Hjemmebagt brød. 

Kr. 295,- ved minimum 10 couv. 
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Receptionsbuffet 1  
Lækre kanapere med forskellig fyld. F.eks. 

 Salat med unghane, mango og urter. 

 Rejesalat og urter samt ristet chorizo.  

 Spegeskinke med hytteost og friske æbler. 

Hjbagt. knækbrød med oste fra nord & syd. Hertil syltet tilbehør. 

Schous chokoladekage med bærcreme og knas. 

Kr. 95,- ved minimum 25 couv. 

 

Receptionsbuffet 2  
Lækre Kanapere med forskellig fyld. F.eks. 

 Skinke fra Ausumgaard. Hertil creme af aubergine & kørvel. 

 Rejesala med ristet chorizo & koriander. 

 Røget laks, flødepeberrod & citrus. 

Udvalg af danske oste. Hertil hummus, pesto, oliven tappanade & sød chilimarinade. 

Syltede figner og nødder i lage, grøntsager med mild rygeostcreme og hjemmebagt brød. 

Kr. 150,- ved minimum 25 couv. 

 

 

Receptionsbuffet 3   
J                             ’E                   . 

Små sandwich med røget laks. 

Bruchetta med tomat, basilikum & mozzarella. 

Kryddermandler & oliven, små lune urtefrikadeller.  

Små profetirol med cheddar og chili.  

Emmentaler & manchego med druer hertil hjemmebagt brød. 

Chokoladebrownie med nødder.  

Kr. 175,- ved minimum 25 couv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


