Udflugter

Går turen til de mange spændende og smukke udflugtsmål i Nordsjælland?
Lad turen gå til Nordsjælland og nyd en dejlig frokost – vi modtager både små og store
grupper, foreninger og selskaber i vores hyggelige restaurant.
Nordsjællands Konferencecenter er beliggende centralt i skønne naturomgivelser, kun 25 km
fra København og 10 km fra Hillerød. Vi har 350 gratis parkeringspladser, gode toiletforhold og
alt er handicapvenligt.
Frokostbuffet
2 slags sild
Fiskefilet med remoulade og citron
3 kolde anretninger
3 lune anretninger
Ost med kiks og vindruer
Kr. 169,-

Flæskesteg og æblekage
Flæskesteg med sprød svær,
hjemmelavet rødkål, surt og sødt
og brune-/ hvide kartofler og sauce
Gammeldags æblekage
med rasp og flødeskum
Kr. 159,-

Frokost anrettet på fade
2 slags sild og karrysalat
Fiskefilet med remoulade og citron
Rejer med citron og mayonnaise
Tartelet med høns i asparges
Flæskesteg med rødkål
2 slags ost med kiks og vindruer
Kr. 198,-

Kalvesteg og citronfromage
Kalvesteg stegt som vildt
med ristede kartofler,
vildtsauce, tyttebær og surt
hertil bønner med bacon og løg
Citronfromage med flødeskum
Kr. 159,-

Hamburgerryg og is
Hamburgerryg med ærter, gulerødder,
blomkål, kartofler samt aspargessauce
Vaniljeis med chokoladesauce
Kr. 138,-

Gammeldags oksesteg og fløderand
Gammeldags oksesteg med glaserede
perleløg, ½ tomat med flødepeberrod,
tyttebær, agurk, hvide kartofler og skysauce
Fløderand med frisk frugt
Kr. 159,-

Velkommen til Nordsjællands KonferenceCenter.
Alle priser er pr. kuvert
og inklusiv moms

Udflugter

Kaffe og kage
Kaffe og the med hjemmebagte småkager, i forbindelse med spisning 29,00 kr.
Kaffe og the med kage, lagkage eller æblekage,
i forbindelse med spisning 49,00 kr.
Kaffe og the med kage, lagkage eller æblekage, uden spisning 69,00 kr.
Diverse drikkevarer:
Alm. øl, 33 cl 30,00 kr.
Sodavand, 25 cl 25,00 kr.
Husets vin:
Rød- eller hvidvin, glas 42,00 kr.
Rød- eller hvidvin, 1/1 fl. 198,00 kr.
Alm. snaps, 2 cl. 25,00 kr.
Luksus snaps, 2 cl. 30,00 kr.
Likør, 3 cl. 25,00 kr.
Cognac, 3 cl. 30,00 kr.
Isvand, pr. kande 10,00 kr.
Isvand, ad libitum serveret i kander,
på alle borde, pr. kuvert 10,00 kr.

Praktisk information:
Vi modtager selskaber fra 25-325 gæster i vores restaurant,
og op til 700 gæster i vores smukke atrium-hall
Vores lokaler er handicapvenlige og med adgang til handicaptoilet
Ønskes hjælp til bustransport, så har vi favorable kontakter
Priser på udflugtsmenuerne er gældende for foreninger og busselskaber
og til minimum 25 gæster på alle hverdage
Alle priser er pr. kuvert
og inklusiv moms

