
 
FORRETTER 

1    Tapas; 3 forskellige anretninger på tallerken     kr. 99,- 

2    Spinatroulade m/tun, rejer eller kylling m/dressing    kr. 97.- 

3    Tonnato Vitello; Rosastegt kalvecuvette, 

      anrettet med tunsauce, pinjekerner og salater     kr. 97,- 

4    Kold anretning med 3 slags laks, 

      fx dampet laks, rødbedegravad laks og tatar af røgt laks.   kr. 99,- 

      Til alle forretter serveres hjemmebagt brød og smør 

 

HOVEDRETTER 

5    Langtidsstegt kalvefilet m/råstegte kartofler, rosmarinskysauce, 

      sæsonens stegte grøntsager og en spændende salat    kr. 229,- 

6    Urtestegt svinefilet m/råstegte kartofler, skysauce, 

      dampede sæsonens grøntsager       kr. 204,- 

7    Buffet; to slags kød fx kalvefilet og rødvinsmarineret kalkun,  

      to slags kartofler fx råstegte og flødekartofler,  

      to slags grønt/salater hertil sauce       kr. 224,- 

 
 

LOKALELEJE 

Kultursalen med plads op til 235 spisende gæster     kr. 3.050,- 

Lillesalen med plads op til 55 spisende gæster     kr. 1.500,- 
 

Lokalerne er udstyret med projektor og højttalere. Kultursalen er                   

derudover udstyret med håndholdt- og clipsmikrofon samt teleslynge 

 

DESSERTER 

8    Hjemmelavet islagkage m/2 slags is 

      fx jordbær & vanilje/chokolade/nødder hertil frugtsalat   kr. 95,- 

9    Panna cotta m/kaffesirup, frisk frugt og knas     kr. 95,- 

10  Dessert buffet: fromage, hjemmelavet kage, 

      hjemmelavet is hertil frisk frugt       kr. 99,- 

 

NATMAD 

11   Biksemad m/spejlæg        kr. 75 

12   Æggekage m/rugbrød og smør      kr. 80 

13   Hjemmebagte boller m/pålæg og ost     kr. 85 
 

Ved min. 20 kuverter er priserne inkl. borddækning, blomster,  

servietter, lys & servering.  

Servering udover 7 t. dag / 9 timer aften pr. påbegyndt time   kr. 600 

 

Du er velkommen til selv at dække bord, medbringe blomster, servietter & lys 

 

 

Har du andre ønsker; køkkenchefen er                                                              
altid klar med ideer og forslag til menu 
      

             Kontakt køkkenchef Ida Petersen  

     Mobil 26221658 

     Mail kokken@tangsoecentret.dk 



 

TANGSØ  

CENTRET 
- STEDET VI MØDES 
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SUNDHEDSCENTER  · FITNESS · WELLNESS · SVØMMEHAL · FESTSALE     

IDRÆTSHALLER · CAFETERIA · CAFE · HYTTER 

 Drikkevarer      Du må medbringe 

 • Øl & sodavand kr. 25,-    • Drikkevarer 

 • Vand på flaske kr. 10,-    • Festkage fx bryllupskage 

 • Vin kr. 200,-     • Småkager 

 • Kaffe/te kr. 25,- (ad libitum)    
 

 Det er muligt at låne stativ til æresport, rød løber & flag                                                 
 Hvis hallen er ledig er børn og barnlige sjæle velkomne til leg i hallen 

 

OVERNATNING 

Tangsø Hytteby består af 7 lækre hytter,  

som er udført i moderne design.  

Hver hytte har 6 sovepladser, samt flotte  

køkken- og badfaciliteter, og er fuldt  

møbleret med stilrene møbler. 
 

Priser 

Pr. døgn kr. 595,- 

Pr. uge kr. 2.495,- 

Leje af linned og håndklæder kr. 75,- 

Tilvalg af slutrengøring kr. 250,- 

Leje af hytter giver FRI adgang  

til motionscenter, svømmehal  

og wellness i off. åbningstid. 

 

Book online www.tangsoecentret.dk under ”Fest & Konferencer” 

 

97881299 • mail@tangsoecentret.dk 

WWW.TANGSOECENTRET.DK • FACEBOOK TANGSOECENTRET 


