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• Familiefester

• Receptioner

• Møder, kurser, 
konferencer,
generalforsamlinger

• Kaffeselskaber, begravelser
bisættelser

• Julefrokoster

• Busselskaber
• m.m.

Den Gamle Møllegaard
Selskabslokaler · Mad ud af huset

Ring 
på telefon
27 84 42 70
og få et 

uforpligtende
tilbud 
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Ved 
mad ud af huset

fratrækkes

10%
Det praktiske

På Den Gamle Møllegaard har vi selskabslokaler og 
tilbyder desuden mad ud af huset.

I vores lille sal har vi plads til 40 personer til et fest -
arrangement og 50 personer ved foredrag, general-
forsamling, busselskab o.lign.

I den store sal, har vi plads til 80 personer ved fest -
arrangement og 100 personer ved foredrag, general-
forsamling, busselskab o.lign.

I møllestuen har vi plads til 25 personer.

Vi leverer mad ud af huset til såvel få som til mange 
- til private og til erhverv.

Såfremt der er spørgsmål eller hvis det ønskede ikke 

er nævnt i brochuren, er vi til rådighed - også med et
uforpligtigende tilbud.

Vi leverer gerne maden, for et mindre beløb. Dette kan
spares ved selv at afhente. Servicen skal tilbageleveres, 
helt og rent senest 3 dage efter levering, på Den Gamle 
Møllegaard, med mindre andet er aftalt på forhånd, 
ellers afregnes det med 12 kr. pr. bestilte antal kuverter.

Betaling foregår kontant ved afholdelse af arrangement, 
levering/afhentning af mad, med mindre andet er aftalt.

Nedjustering af antal kuverter eller total afbestilling, 
senere end 48 timer før aftalte tidspunkt, takseres fuld 
betaling. 

Nævnte priser er til arrangementer som afholdes i vores 
selskabslokaler, såfrem andet ikke er nævnt.

Forbehold for trykfejl og evt. ændringer.

Nu mere bæredygtigt

Vi har bes
temt os for at 

arbejde m
ed bæredy

gtighed

Lokale / n
ationale p

rodukter



                                                                                                      Antal á 22 kr.  Antal á 28,-

Æg m/tomat                                                       xxxxxx

Æg m/rejer                                  xxxxxx       

Fiskefilet                                     xxxxxx       

Leverpostej m/surt                                              xxxxxx

Leverpostej m/champignon, bacon  xxxxxx       

Dyrlægens natmad                                              

Skinke                                                               

Roastbeef                                                           

Flæskesteg                                                         

Kalkun                                                              

Oksebryst                                                          

Rullepølse                                                          

Sildemad                                     xxxxxx

3

Smørrebrød · Sandwich · Boller

Print selv
bestillingssedlen

Find den på 
hjemmesiden

dengamlemoellegaard.dk
nederst i fanebjælken

under “Mad ud 
af huset

Franskbrød m/rejer eller laks ........................................ á kr.�42,-

Franskbrød m/ost .......................................................... á kr.�42,-

2 stk. smurt brød m/bøf eller mørbrad .......................... á kr.�42,-

Alt på denne side fås også 
som vegetarisk /vegansk

Med forbehold for ændringer

BEMÆRK
- priserne er 

ud af huset

Hjemmebagte boller
Lille hjemmebagt bolle 

med pålæg               á kr.�22,-

Stor hjemmebagt bolle 

med pålæg               á kr.�40,-



4

Frokost

Lidt men godt................................................................ 99 kr.
4 små retter. 2 slags fisk, koldt kød med tilbehør,
hjemmebagt brød og smør samt dessert

Gryderet, 
gule ærter, 
labskovs, 
gullasch,
vildtgryde
eller ?.........................105 kr.

Koldt bord (Min. 10 personer)

2 slags sild, 1/2 æg, tomat og hjemmelavet karrysalat
Fiskefilet med remoulade og citron
Lakse- og rejesalat
Tarteletter m/høns i asparges
Mørbradbøf med svampecreme
Ostefad med frugt

Inkl. brød og smør ...............................Pr. person 172 kr. 

Koldt bord ud af huset .................... Pr. person 142 kr. 
Uden brød og smør
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Kød - kr. 35 pr. slags - skal grilles selv

•  Fiskepakke m/rødspættefilet, flødeost og fintskåret grønsager

•  Laksesteak i hvidvins- og krydderurtemarinade

•  2 pølser m/sennep, ketchup, remoulade, ristede og rå løg

•  Karry- og kokosmarineret kyllingebryst

•  Marineret svinemørbrad

•  BBQ marinerede kalvespareribs

•  Møre 150 g oksebøffer

Grillmenuer - kun ud af huset

Tilbehør - kr. 15 pr. slags
•  Gulerodssalat m/ rosiner, 
   ananas og kokos

•  Rissalat m/ ananas, kokos, 
   peanuts og rød peber

Bestil på
54 93 51 49
27 84 42 70  

Dessert - kr. 55 pr. slags
•  Frugtpakke m/marinerede bær og frugter, 
   hertil vaniljecreme

•  Sukkermarinerede ananas m/hjemmelavet vaniljeis

•  3 slags hjemmelavet is m/ chokoladesauce

Laksesteak, 
pølser m/ tilbehør, 

marineret svinemørbrad,
gulerodssalat, kartofler på
spyd, pastasalat, hjemme-
bagt brød, frugtpakker 

m/ is.

175 kr. pr. 
person

•  Salatbar m/salat, feta, oliven, tomat, agurk, ærter, 
   majs og en slags dressing.

•  Pastasalat m/soltørrede tomater, soltørrede abrikoser 
   og ristet bacon

•  Kartoffelsalat m/karrydressing

•  Marineret kartoffelsalat

•  Krydrede små kartofler på spyd

•  3 slags hjemmebagt brød

3 slags kød, 
3 slags tilbehør, 
hjemmebagt brød, 

1 dessert

160 kr. pr. person

Pr. ekstra ting kr. 
25 pr. pers.

Altid 
hjemme-
bagt
brød  
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Buffet

Brunch (Min. 20 personer)

Små frikadeller
Varmrøget laks m/flødestuvet spinat
Små pølser m/røræg og bacon 
Croissant m/hønsesalat
Leverpostej m/ristede champignon 
2 slags syltetøj 
3 slags oste
2 slags pålæg 
Frisk frugt
Pande kager m/ahornsirup 
Smør, diverse brød
Incl. juice, kaffe og the .................... Pr. person 205 kr. 

Brunch ud af huset ...................... Pr. person 175 kr. 
Uden brød, smør, kaffe, the og juice.

Vegetarisk buffet (Min. 10 personer)

Rejecocktail
Gulerodsgratin
Indisk curry  
Vegetar schnitzel
Vegetarisk bolognaise m/hjemmelavet pasta
Små bagte kartofler
2 grønne salater
Hjemmebagt brød..............................Pris pr. person 179 kr. 

Tillæg for kød i bolognaise 
og kalvekød schnitzel

+ pr. person 30 kr. 

Ved 
mad ud af huset

fratrækkes

10%



Buffet

Ristaffel (Min. 10 personer)

Thairejer 

Oksekød i sur-sødsauce 

Svinekød i karrysauce

Nudler m/sauterede urter

Ris

Rejechips

Mini forårsruller

Hertil diverse tilbehør:

Peanuts · Mandariner · Kokos · Ananas · Rosiner

Soyasauce · Mangochutney - spisepinde medfølger

............................................... Pr. person 160 kr. 

Lidt af hvert, buffet (Min. 10 personer)

Vælg 2 eller 3 slags kød:
Kalveculotte · Glaseret skinke · Frikadeller · BBQ ben · Indbagt svine-

mørbrad · Oksesteg · Fyldt lammekølle · Orangemarineret andebryst ·

Kold Tortilla wraps m/tunsalat og varmrøget laks · Kyllingebryst m/

Serano skinke · Rødvinsmarineret nakkefilet · Urtefyldt kalkunbryst ·

Oksefilet (+ 10 kr. pr. kuvert) · Kalvefilet (+ 15 kr. pr. kuvert)

Hertil 2 slags kartofler, pastasalat, salatbar eller salatfade, bagte

grøntsager, 1 slags sauce (+10 kr. pr. kuvert pr. ekstra slags sauce)

og hjemmebagt brød

2 slags kød ................................ Pr. person 189 kr.
3 slags kød............................... Pr. person 210 kr.

7

Vi tilbyder 

også andre

udenlandsk 

inspirerede 

buffet’er
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Sammensæt selv menu Forretter pr. person 72 kr.

• Skaldyrscocktail (+ 10,-)
Skaldyr m/salat, dressing og asparges

• Rejecocktail
Rejer m/salat, dressing og asparges

• Varmrøget laks
På tomatsalat m/tzatiki eller stuvet spinat

• Tunmousse
På salat m/rejer og krydderurtedressing

• Møllegaardens stjerneskud (+ 10,-) 
Stegt fiskefilet, dampet laks, rejer, asparges, salat og 
dressing på hjemmebagt brød

• Røget dyrekølle
m/salat og krydderurtedressing

• Tarteletter eller muslingeskaller 
m/høns i asparges

• Ananas- eller manderintop m/hønsesalat

• Kyllingebryst 3-i-én (+ 10,-) 
Stegt m/krydderurter, karry-kyllingemousse 
og kyllingewraps m/ananas, kokos, creme 
fraiche, salsa

• Fisk 3-i-én (+ 10,-)
Varmrøget laks, dampet rødspætte-
filet og let chilimarinerede kæmperejer 
på babysalat m/urtedressing

• Pastrami 
på salat med syltede urter og oliven

Hjemme-

bagt brød 

til alle 

forretter
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Sammensæt selv menu Hovedretter pr. person 155 kr.

• Bagt laks
m/små bagte kartofler, bagte grøntsager og persille smørsauce

• Wienerschnitzel (af kalvekød)
m/brasede kartofler, ærter og skysauce

• Indbagt svinemørbrad
m/bagte krydderkartofler, sauterede grøntsager, gulerodssalat m/ 
chashewnødder, rosiner, ananas og paprikasauce

• Svinemørbrad viklet med Seranoskinke
broccolitimbale, varm pastasalat, grøn bønnesalat og svampesauce

• Gammeldags flæskesteg
m/brunede og hvide kartofler, surt, hjemmelavet rødkål og skysauce

• Kalveculotte
m/dampede grøntsager, broccolisalat,
sesamkartofler og skysauce

• Kalvesteg eller svinefilet som vildt
m/surt, sødt, halve pærer, waldorf-
salat, brune- og hvide kartofler samt
vildtsauce

I sæson: Dyreryg og -kølle

• Gammeldags oksesteg
m/surt, sødt, chips, grøntsager, hvide kartofler og sauce

• Helstegt oksefilet (+ 10 kr.).
m/salat med soltørrede tomater, kartoffelroulade, sauterede løg, 
peberfrugt, champignon, bacon og rødvinssauce

• Urtefyldt kalkunbryst eller kyllingebryster i baconsvøb
m/paprikakartofler og salat m/frisk frugt samt timianskysauce

• Fyldt lammekølle
m/persillekartofler, bagte grøntsager, tomatsalat og skysauce

Vi 
laver gerne 
retter til 

vege tarer og 
allergikere

Nævnte priser er på 
arrangementer som afholdes 

i vores selskabslokaler

Desserter og natmad til “sammensæt selv menu” er på næste side

Sammensæt selv menu (min. 8 personer)
Vælg blandt forretter, hovedretter, desserter og natmad

2 retter........................................................................215 kr.

3 retter........................................................................305 kr.

4 retter........................................................................340 kr.

÷10%
fratrækkes 

v/mad ud af huset
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Dessert pr. person 68 kr.                 Sammensæt selv menu Natmad pr. person 68 kr.

• Isbombe 
af 3 slags hjemmelavet is

• Pandekager 
m/hjemmelavet is og jordbærsyltetøj

• Rubensteinerkage 
Makronbund m/romfromage og vandbakkelser

• Fromage 
m/frugtsauce

• Frugtstang (+ 10,- kr.)
m/kagecreme og frisk frugt, serveret m/creme fraiche

• Nøddekurv 
m/frisk frugt og vaniljeis

• Panna Cota 
m/bærsauce

• Roastbeef eller frikadeller
m/kold kartoffelsalat og grøn salat

• Suppe m/hjemmebagt brød

• Pålægsbord (+ 20 kr.)
5 slags pålæg m/tilbehør, leverpostej, frikadeller, 
smør og rugbrød.

• Hotdog
Pølser, pølsebrød, ketchup, sennep, remoulade, 
agurkesalat, ristet og rå løg

• Kyllingebryst
m/spegeskinke, salat, dressing og hjemmebagt brød

• Lav-selv croissanter eller pitabrød
m/salat, tun-, hønse- og skinkesalat

• Biksemad m/spejlæg eller bearnaisesauce
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Hel hjemmebagt bolle med smør .............. 20 kr. pr. person

1 hjemmebagt bolle med pålæg/ost .......... 30 kr. pr. person

3 pålægssnitter ........................................ 49 kr. pr. person

Smørrebrød ................................ 22 kr. eller 28 kr. pr. stk.

3 slags småkager ...................................... 25 kr. pr. person

1 stk. hjemmebagt kringle ........................ 29 kr. pr. person

1 stykke lagkage ...................................... 29 kr. pr. person

Kagebuffet med 5 slags kage .................... 75 kr. pr. person

Øl ............................................................ fra 32 kr. pr. stk.

Sodavand ...................................................... 25 kr. pr. stk.

Kaffe/the .................................................. 25 kr. pr. person

Kaffeselskab · Begravelse · Bisættelse

Ønskes varm mad

- se venligst de øvrige sider

Vi har 
lokaler fra 
8 personer

til 100 
personer
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• Velkomstdrik 
af hyldeblomstsaft og 
danskvand.

Hertil hjemmebagt snack

• 2 retters menu
Vælg fra vores sammen-
sæt selv menu

• Kaffe/te 
med hjemmebagte
småkager

Totalarrangement · 4 timer

4 timers arrangement .................... Pr. person fra 285 kr.

Børn under 11 år halv pris

OBS!
Reduceret 
pris fra 

mandag til 
torsdag

Pris 
pr. person

285 kr.

Inkl. 
drikkevarer 
ad libitum
pr. person

420 kr.

- dog ikke helligdage
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• Velkomstdrink

• 3 retter mad og natmad 
eller
Buffet og natmad

• Hvidvin, rødvin og dessertvin 
ad libitum

• Kaffe, the og hjemmebagt 
kransekage

• 1 gang cognac eller likør

• Fri bar m/øl, sodavand og vine
(Ønskes spiritus, Gammel Have, 
Sommersby på fri bar + 25 kr.)

• Duge, servietter og blomster

Totalarrangement · 7 eller 8 timer

7 timers arrangement............................ Pr. person 655 kr.

8 timers arrangement............................ Pr. person 699 kr.

Børn under 11 år halv pris

÷20%
på forret 

eller dessert, 
hvis buffet
vælges

Musik
Musikerens 

mad og drikke 
faktureres m.

50,- kr. Lej vores stereoanlæg ........................................ 200,- kr.
og medbring selv CD’ere

OBS!
Reduceret 
pris fra 

mandag til 
torsdag - dog ikke helligdage
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Reception / Tapas - kan også portionsanrettes

• Små frikadeller m/ coleslaw

• Krydret frikadeller m/ tzatiki

• Hotwings m/ tomat salsa

• Svinemørbrad m/ broccolisalat

• Sandwich m/ forskelligt fyld

• Fyldte champignon

• Krydret, indbagt ost og oliven

• Italienske pølser/skinke.

• Bagte tomater m/ svampe og nødder

• Pastasalat og rissalat

• Wraps m/ tunsalat og røget laks

• Pizzasnegle

• Grøntsagstærter

• Vitello tunno (kalvekød m/tunsauce)

• 3 slags hjemmebagt brød og smør

• Røget dyrekølle

• Tunlagkage

• Røget andebryst m/syltede urter

• Parmaskinke m/melon

• Tomatsalat m/oliven, feta og Mozzarellla ost

• Chokoladekage m/ marskaponecreme og syltede valnødder

• Mandelkage m/ frugttop

• Frugtanretning

• Osteanretning

• Hjemmebagt kransekage

• Hjemmebagt Mazarinkage m/nougattop

• Mini chokoladeskal m/citronfromage

6 forskellige ting .................................... Pr. person  135 kr.
(Min. 10 personer.) ........................Pr. ekstra ret pr. person   14 kr.
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Åben for arrangementer hele året

Den Gamle Møllegaard
Hovedgaden 63 · 4913 Horslunde

Tlf. 27 84 42 70

E-mail: dgm4913@g.mail.com

www.dengamlemoellegaard.dk

Morgenmad: 47 kr. pr. person
Nybagt morgenbrød, smør, 1 slags ost, 1 slags pålæg, 
1 slags syltetøj. Hertil kaffe og the.

Frokost: 75 kr. pr. person
2 stk. smørrebrød på hjemmebagt rugbrød og en ostemad
eller 2 frisksmurte sandwich i hjemmebagte boller.

Let anretning som buffet 99 kr. pr. person
Bestående af fiskeanretning, en lun ret, 1 slags kold pålæg 
med tilhørende tilbehør, hjemmebagt bagt og smør samt dessert. 

Formiddags- og/eller eftermiddagskaffe 50 kr. pr. person
Friskbrygget kaffe eller the med hjemmebagt kage

Middag
1-2-3 retter valgfrit sammensat fra vores sammensæt selv menu.

Sammensæt selv Møde · Kursus · Konference

Heldagsarrangement 399 kr.
Morgenmad, valgfri frokost, 

eftermiddagskaffe 
og 2-retters middag

Drikkevarer er eksklusiv

AV udstyr:
Protektor
lærred, 

whiteboard 
og trådløst 
internet

I hele arrangementets tids-
rum er der koldt isvand og
frisk frugt i lokalet

Drikkevarer afregnes efter
forbrug

Afholdelse af
konferencer,

møder
- eller
kurser

Bord-
bestilling 
på telefon
27 84 42 70
er altid en 
god idé 



Vi håber vi ses - med venlig hilsen

Den Gamle Møllegaard
Selskabslokaler · Mad ud af huset

Altid

hjemmebagt

brød 
Ind-

bydelseskort
3 kr. pr. stk. 

samt
udstedelse af
gavekort

Vi 
har også:

Julefrokost-
menuer

Nytårsmenu

- og mere til...

Spørg 

efter det du 

ikke ser
Følg os på


