
At træde ind i de voksnes rækker skal fejres med et brag af en fest...

Hold konfirmationsfest i Arena Randers
Uanset om det er en konfirmation eller en non-firmation, så skal det fejres. Det handler 
ikke kun om tøjet, gaverne og gæsterne, men i høj grad også om velsmagende mad i 
dejlige lokaler, enten hos os eller hjemme i vante rammer. 

Vores konfirmationsmenu for 2021 er nøje sammensat, så alle aldre vil føle sig kærligt 
omfavnet.

Lad os gøre konfirmandens store dag HELT speciel.

Vi har sammensat 4 forslag ud fra sæsonens friske råvarer. 

Traditionel konfirmationsmenu 
Forret
•	 Varmrøget laks med urtecreme
•	 Tunmousse surprice
•	 Tarteletter med høns i asparges
•	 Hertil serveres hjemmebagt brød og kryddersmør

Hovedret
•	 Helstegt oksefilet
•	 Små svinemørbradbøffer med ristet bacon og svampe
•	 Sprængt/krydret kalkunbryst
•	 Flødekartofler
•	 Smørstegte petit kartofler med friske krydderurter
•	 2 spændende salater
•	 Sauce surprice
 
Dessert
•	 Hjemmebagt brownie med vaniljeis og frugt

Pris pr. kuvert kr. 385,- inkl. moms (Min. 20 kuverter)

Grundet covid-19 serveres maden fra buffet, med assistance fra vores søde tjenere.
Alt bliver portionsanrettet, så hver gæst får den samme visuelle oplevelse af maden.

 Konfirmation



Den hyggelige
Forret – tallerkenanrettet:
•	 Røget torskefilet med sprød polenta og rygeostcreme
•	 Serranoskinke rullet med tomat/mascarponecreme
•	 Serveres med brød, aioli og pesto

Hovedret – serveres fra buffet af husets værtinde:
•	 Ovnstegt svinemørbrad med tallegio og bacon
•	 Sprængt kalkunbryst fyldt med basilikum og semidried 

tomat
•	 Sæsonens friske salat
•	 Sommerkål med druer vendt i cremet dressing
•	 Lun kartoffelsalat med forårsløg, romanesco, purløg og  

dijonsennep
•	 Knuste kartofler med smør og timian
•	 Svampesauce 

Dessert – tallerkenanrettet:
•	 Hvid chokoladekage med friske jordbær
•	 Petit pavlova med sæsonens friske bær  

Pris pr. kuvert kr. 278,- inkl. moms (Min. 20 kuverter)
 
 
Den kolde men fyldige (portionsanrettet)
•	 Røget torskefilet med rygeost
•	 Fisketerrine med creme
•	 Lille laksequiche med feta
•	 Fennikelsalami med syltede tomater
•	 Unghanesalat i lille skal
•	 Italiensk tallegio med druer og peberkiks
•	 Creme brulé med rabarberkompot
•	 Peber/balsamicomarinerede jordbær med let creme

Hertil serveres udvalg af brød, aioli, pesto og humus  

Pris pr. kuvert kr. 238,- inkl. moms (Min. 20 kuverter)

 

Lad os gøre 
konfirmandens 
store dag HELT 

speciel



Den formelle – tallerkenanrettet:
Forret: Trilogi af laksequiche og feta – unghanesalat og brød – okseinderlår og løg
Hertil servers brød, aioli og pesto
 
Hovedret: Fyldt svinemørbrad med tallegio og omsvøbt med bacon serveret på lun 
smørstegt sommerkål. Hertil serveres en lille svampetærte, knuste kartofler og 
dijonsauce. Bydes to gange
 
Dessert: Symfoni af creme brulé med rabarber, pavlova og chokoladekage  

Pris pr. kuvert kr. 278,- inkl. moms (Min. 20 kuverter)

Har du specifikke ønsker imødekommer vi det naturligvis. 
Afholdes konfirmationen ude af huset, er setup’et uden personale.
 
Booking og mere information 
Tlf. 8642 2179 / marianne@arenaranders.dk

Generelle betingelser
•	 Depositum/gebyr kr. 2.500,-
•	 Mad ud af huset min. 15 kuverter - Leveres på engangsemballage.
•	 Udleverede kasser samt termokasser skal returneres senest 2 dage efter udlevering.
•	 Vi forbeholder os ret til at sende jer en faktura på kr. 500,-, hvis diverse kasser ikke 

returneres.

Booking
8642 2179 



Drikkevarepriser 
Husets velkomstdrink - kan være mousserende     45,-
Husets rød- og hvidvin pr. flaske         210,-
Husets rød- og hvidvin pr. glas    45,-
Dessertvin (Husets Portvin, Moscato d’Asti) pr. glas   30,-
Alm. flaske øl (Pilsner el. Classic)      30,-
Fadøl 40 cl.      45,-
Alm. flaske sodavand (Pepsi, Pepsi Max, Faxe kondi, Miranda & Passion)   25,-
Kildevand (Egekilde still - Egekilde med brus & Egekilde med citrus)  25,-
Cognac eller Baileys til kaffen    35,-
Spiritus alm. mærker som rom, gin, vodka   45,-
Kaffe/te med mulighed for opfyldning   30,-

Ad Libitum 4 timer *  
Husets vine, sodavand, kildevand samt øl
*Starter sammen med spisningen   215,-

Ad Libitum 7 timer *  
Husets vine, sodavand, kildevand samt øl
*Starter sammen med spisningen   365,-

Fadøl pr. hele fustager (brudt) -   Pris aftales 

Ret til ændringer forbeholdes.

Vores samarbejdspartnere er Jysk Vin og Unibrew.

Ønskes der drikkevarer, der ikke findes på listen, vil vi 
naturligvis gøre, hvad vi kan for at imødekomme 
jeres behov og ønsker. 

Vi kan også tilbyde drinksbar med 
personale - priser og sortiment 
aftales individuelt.


