
Velkommen til Gormshallen  

Tak fordi du har valgt at se på Gormshallens mødelokaler, som rammen om dit 

næste arrangement.  

Gormshallen står parate til at service dig og dine gæster og hos os er det tilladt at 

medbringe egne drikkevarer. Vi stiller køleskab til rådighed i lokalet og skænker også 

gerne det første glas vin.  

Når du holder dit arrangement i mødelokalerne, er opdækning, servering samt 

oprydning inkl. I menu prisen. Lokaleleje samt rengøring er udover.  

Standart opdækning bestå i opstilling af borde, hvide duge samt servietter i ønsket 

farve. Blomster stilk i slanke vaser samt hvide lys. Det er muligt at medbringe eget 

pynt mm.  

Gormshallen er et aktivt samlingspunkt og da vores mødelokaler ligger lige i hjertet 

af huset kan vi ikke garantere at man har gang, toiletter og fællesarealer for sig selv.  

Ønsker man at gøre brug af en af idrætshallerne under arrangementet f.eks. til 

boldspil mm. For børnene, så er det muligt at leje en hal med for 500 kr. hvis denne 

er ledig på arrangement dagen. Forhør nærmere om muligheden hos Gormshallens 

personale.   

Vi har her opstillet forskellige menuforslag og er altid parate til at justere efter 

ønsker, behov og budget. Så tøv ikke med at tage fat i os, så vi kan få sammensat et 

koncept lige efter dine ønsker.  

 

 

Med venlig hilsen  

Gormshallen  

  



Konfirmationstilbud 2020  

Forret 
vælg mellem 

Tarteletter med høns i asparges 

Klassisk rejecocktail 

Hjemmelavet tunmousse pyntet med rejer  

 

Hovedretsbuffet  

Kylling indviklet i bacon 

Svinemørbrad med BBQ 

Rosa stegt oksefilet  

Pommes frites 

Flødekartofler 

Små bagte kartofler 

Bearnaisesauce 

Whiskeysauce 

Salatbar 

Hjemmebagt brød og 2 slags smør 

 

Dessert 
Vælg mellem 

Pandekager med is og chokoladesauce 

Hjemmelavet islagkage med frisk frugt 

Tung chokoladekage med rørt is og frisk frugt 

 

 

Pris pr. person 275 kr. 
Børn under 8 år ½ pris.  



Forretter  
Tallerkenanrettet  

Husets hjemmelavet tunmousse pyntet med rejer,                   

serveres med hjemmebagt brød     kr. 60 -, 

 

Varmrøget laks på salatbund med krydderurtedressing       

og hjemmebagt brød      kr. 70 -,  

 

Husets hjemmelavet orientalsk kyllingesalat 

med hjemmebagt brød     kr. 60 -,  

 

 

Husets rejecocktail med avokado, mango og en strejf af chili 

hertil hjemmebagt ciabattabrød     kr. 70-,  

 

 

Husets tapastallerken – 3 slags pølser/skinker samt 2 slags oste 

med oliven, pesto, humus og hjemmebagt ciabattabrød   kr. 75-, 

 

 

Røget dyrekølle på rucola med tranebær, pinjekerner og blåbær 

samt osteflager, hertil hjemmebagt ciabattabrød   kr. 75 -,  

 

 

Tarteletter med høns i asparges 2 stk.  

klassikeren her sender rund på fade ved bordet.   Kr. 60 -,  

 

 

 

 

 

 



 

Forrets buffet 

 

Blinis med laks 

Seranoskinke med melon 

Husets hjemmelavede tunmousse 

Røget dyrekølle med rucola,  

bær og kerner 

Hertil hjemmebagt brød og smør 

 

Pris pr. person 85 kr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gormshallen festbuffet 

Rosa stegt oksefilet 

Marinerede svinekam 

Rødvin/portvinssauce 

Små stegte provencekartofler 

Flødekartofler 

3 blandede salater efter årstiden 

Hjemmebagt brød samt 2 slags smør 

 

Pris pr. person 185 kr. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Gormshallen luksus fest buffet 

Bagt laks med flødeost 

Marineret svinemørbrad 

Rosastegt oksefilet 

Whiskeysauce 

Skysauce 

Kartoffeltårne 

Knuste kartofler med hvidløg og rosmarin 

Baconbønner 

Bagte cherrytomater med timian og salt 

stegte svampe 

2 blandede salater efter årstiden 

Hjemmebagt brød og 2 slags smør 

Pris pr. person 265 kr. 
 



Gormshallen lille festbuffet 

 

BBQ stegt kylling filet 

Kalvelårtunge i rødvinssauce 

Små smør bagte kartofler med rosmarin 

Bagt kartoffelmos med urter og bacon 

2 blandede salater efter årstiden 

Hjemmebagt brød og 2 slags smør 

 

Pris pr. person 150 kr. 

 

 

 

 

 



Dessert  
serveres som tag selv  

Tung chokoladekage med rørt is og frisk frugt   kr. 60 -,  

Hjemmelavet daim is med frisk frugt    kr. 60 -, 

Hjemmelavet islagkage med chokolade og bær   kr. 60 -, 

Mazarintærte med bær serveres med creme fraiche   kr. 60 -, 

Tiramisu       kr. 60 -, 

Pandekager med is og chokoladesauce    kr. 50 -, 

Nøddekurve med 2 slags is samt frisk frugt   

tallerkenanrettes      kr. 70 -, 

 

 

 

 

Dessert buffet 
Vores mest populære dessert 

Hjemmelavet cheesecake 

Tiramisu 

Hjemmelavet Daim is med frisk frugt 

Kr. 80 -, 
 

 



Natmad  
Serveres senest kl. 01.30 

 

Friskbagte boller med pålæg og ost    kr. 60 -, 

  

Æggekage med purløg, bacon og rugbrød    kr. 60 -, 

Ribben sandwich      kr. 60 -, 

Hotdogs       kr. 50 -, 

Frikadeller med rugbrød og rødkål    kr. 50 -, 

Skinke toast      kr. 45 -, 

 

 

 


