
 

 

  

Grilling Secrets 
Revealed 

DANHOSTEL RINGSTED 

SCT. BENDTSGADE 18, 
4100 RINGSTED 

+4557611526 
RINGSTED@DANHOSTEL.DK  

CVR: 21659770 



 

  

Reception & Fester 

På Danhostel Ringsted tilbyder vi udlejning af forskellige lokaler, hvor I har mulighed for at 

arrangere jeres egen fest. 

Det er også muligt at få os til at stå for det hele, og her kan I vælge imellem nedenstående 

menuer.  

Vi arrangerer dog kun arrangementer og fester for min. 20 personer. 

Det er desværre kun muligt at afholde arrangementer der slutter senest kl. 22.00, da vi er et 

overnatningssted, og der skal være ro for overnattende gæster. 

Værter, Majanita og Esko Bassing  



  Reception & Fester 
MIN. 20 PERSONER 

 
På Danhostel Ringsted tilbyder vi udlejning af 
et af vores lokaler, hvor I selv arrangerer jeres 
fest, men det er også muligt at få os til at stå 
for hele arrangementet. 
 
OSTE- OG PØLSEBRÆT 
Buffetbord med forskellige pølser, pate'er, 
oste og div. tilbehør.  
Friskbagt brød.  
Kiks samt frugt. 
 

KR. PR. PERS. 175,- 
 
TAPAS 
Buffetbord med forskellige anretninger 
såsom: Spanske pølser, paté, 3 slags oste 
med frugt, kyllingespyd, humus, pesto, 
saltede mandler, oliven, fyldte små 
peberfrugter, nybagt brød og kiks inkl. smør.  
 

KR. PR. PERS. 250,- 
 
BUFFET ALMINDELIG 
Tunsalat med æg og rejer, dild og citron  
Kyllingesalat med bacon og æbler 
Gratineret pandekager med oksekødsfyld 
Grøntsagstærter med årstidens grøntsager  
2 salater eller råkost tilpasset årstiden  
Nybagt foccaciabrød med smør  
Ost, frugt og kiks 
 

KR. PR. PERS. 275,- 
 

FEST MENUER 
MIN. 20 PERSONER 

 
LUKSUS BUFFET  
Røget laks med rygeostcreme, dild og citron 
2 salater eller råkost tilpasset årstiden 
Rosastegt oksekød 
Glaseret skinke  
Flødekartofler  
Små timiankartofler  
Dressing og svampesovs  
Små marcinpankager med frugt  
Ostebræt med frugt og grønt samt 
honningmarineret nødder 
Nybagt brød og smør  
 

KR. PR. PERS. 395,- 
 
FEST MENU 
Fiskeanretning med laks, rejer, caviar, citron 
og dild hertil sauce tartar, nybagt brød og 
smør 
 
Rosastegt højrebsfilet  
Spinatsalat med frugt, pinjekerner, fennikel 
og balsamico  
Stegte grøntsager med krydderurter 
Små smørstegte kartofler vendt i timian 
Hjemmelavet agurkesalat  
Svampesovs og bearnaisesovs  
 
Marcinpantærte med vaniljecreme, frugter 
og chokoladepynt  
 

KR. PR. PERS. 495,- 
 
 



  

1 APRIL - 1 OKTOBER 
MIN. 20 PERSONER 

 
FORRETTER  
Rejesalat med asparges på sprøde salater 
Avocado med tunsalat, dild og citron  
Cæsarsalat med kylling og brødcroutoner  
Maskeret blomkål med rejer og grønt  
Mini croissant med hjemmelavet hønsesalat 
og bacon  
 
Alle forretter serveres med nybagt brød og 
smør  
 

KR. PR. PERS. 75,- 
 
HOVEDRETTER  
Glaseret skinke med krydderkartofler og 
dijonsovs  
Fyldt mørbrad med timian kartofler og 
svampesovs  
Græske frikadeller, kartofler, tzatziki  
Gammeldags kyllingesteg med persille, 
kartofler, skysovs og rabarberkompot. 
Grillkøller af svinekød med hjemmelavet 
kartoffelsalat, agurkesalat  
 
Alle hovedretter serveres med salat eller 
grøntsager tilpasset årstiden 
 

KR. PR. PERS. 150,- 
 
DESSERTER - Portionsanrettet 
Rabarbertrifli med knas  
Pannacotta med friske bær 
Islagkage med vafler 
Ostetallerken med frugt og kiks 
Friske frugter med råcreme 
 

KR. PR. PERS. 75,- 
 
 
Ovenstående forslag inkluderer 
borddækning. 

1 OKTOBER - 1 APRIL 
MIN. 20 PERSONER 

 
FORRETTER  
Kartoffelsuppe med bacondrys og purløg 
Kyllingesalat med æbler og bacon 
Tarteletter med høns i asparges, persilledrys 
Kaviarrand med rejer, dild og citron 
Laksesalat med asparges og grønt 
 
Alle forretter serveres med nybagt brød og 
smør 
  

KR. PR. PERS. 75,- 
  
HOVEDRETTER  
Beefstroganoff, kartoffelmos, asier  
Flæskesteg, kartofler, sovs, rødkål, surt og 
sødt  
Biksemad, spejlæg, rugbrød, rødbeder 
Kogt oksebryst, kartofler, peberrodssovs, surt 
Italiensk porchettasteg, flødekartofler, 
agurkesalat  
 
Alle hovedretter serveres med salat eller 
grøntsager tilpasset årstiden  
 

KR. PR. PERS. 150,- 
 
DESSERTER - Portionsanrettet 
Æblekage med flødeskum og knas 
Citronfromage med flødeskum  
Dessertkage med frugter 
Blommetrifli med flødeskum og nøddedrys 
Pæretærte med creme fraiche  
 

KR. PR. PERS. 75,- 
 
 
 

 

Menuer 

TILKØB 
Kaffe/the   kr. 25,- 
Øl  kr. 25,-  
Sodavand  kr. 20,-  
Husets Rød- el. Hvidvin kr. 150,- 


