
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOLD DIN FEST I 1. RÆKKE TIL STRANDEN 

Alle priser nævnt i denne selskabsbrochure er gældende til 31.12.2023

DEN SUCCESFULDE FEST 

Hold din firmafest eller familiefest med 

eller uden overnatning hos os.  

VELSMAGENDE MAD 

Vores dygtige kokke laver mad, så 

fuglene synger, og dine gæsters 

munde løber i vand. Har du specielle 

ønsker til vinen, hjælper vi dig gerne 

med at vælge den helt rette. Enten i 

vores eget Vinothek eller hos en af 

vores dygtige leverandører. 

HØJ SERVICE 

Tjenerne sørger for, at alle led i festen 

bliver afviklet let og elegant. Har du 

særlige ønsker til maden, sørger vi 

også for det. Det er vores opskrift på 

en succesfuld firmafest eller privatfest. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Kobæk Strand sørger vi for, 

at din fest bliver en succesfuld 

oplevelse, hvad enten det er en 

firmafest eller privatfest, som 

for eksempel dåb, 

konfirmation, fødselsdag, 

bryllupsfest eller kobber-, sølv-, 

eller guldbryllup.  

 



 

VORES KØKKEN 

Vi kan alle samles om god mad. Derfor komponerer vores køkkenchef og 

ambitiøse kokke hver dag lækre retter i vores køkken. Uanset om det er til 

møde, konference eller fest. 

Velsmag er i centrum for madoplevelsen hos os. I vores køkken starter det 

med gode friske råvarer. 

Menuen følger årets gang, så vi bruger råvarerne, når de er i sæson og 

smager bedst. 

SÆRLIGE ØNSKER 

Har du særlige ønsker til maden, enten fordi du vil have noget ud over det 

sædvanlige, eller fordi der skal tages hensyn til vegetarer, allergikere, 

diabetikere eller andre, sørger vi gerne for det.  



     

 

BOOK EN AFTALE.

Hvad skal der til for at holde en god 

fest? Det ved vi alt om. Vi har 

mange års erfaring med at 

arrangere og holde fester. Store og 

små. Firmafester som runde 

fødselsdage, konfirmationer og 

bryllupper. 

FÅ GRATIS RÅD OG VEJLEDNING 

Skal du fejre en begivenhed med en 

stor fest, kan vi hjælpe dig med råd 

og vejledning. Lige fra hvilken 

menu og vin der får dine gæsters 

tænder til at løbe i vand, hvordan 

du pynter smukt op og til hvilken 

type underholdning, der sikrer en 

god stemning. 

Det giver ro i maven, når du har en 

fest-ekspert med på sidelinjen. Så 

kan du koncentrere dig om at 

hygge om dine gæster. 



BRUNCH  

Lækkert traditionelt brunchbord, med alt hvad hjertet kan begære 

 

• Lyst skærebrød 

• Forskellige rundstykker 

• Rugbrød 

• Dansk wienerbrød 

• Smør 

• 2 slags juice 

• Skæreost 

• 2 slags cremede oste 

• 2 slags syltetøj 

• 3 slags pålæg 

• Lun leverpostej med svampe og bacon 

• Sild 

• Røget laks 

• Blødkogte æg 

• Lun scrambled æg 

• Lun stegt bacon 

• Ristede brunchpølser 

• Friskskåret frugt 

• Græsk yoghurt og mysli 

 

 Pris pr. person kr. 299,00 (min. 25 personer)     

TILKØB 

 

Amerikanske pandekager med sirup og blåbær  Pris pr. person kr.   39,00 

Baked beans i tomatsauce  Pris pr. person kr.   15,00 

Smoothie  Pris pr. person kr.   20,00 

Nutella brikker  Pris pr. person kr.   10,00 

Luksus stempel kaffe  Pris pr. kande  kr.   48,00 

Mousserende vin   Pris pr. flaske  kr. 250,00 

Morgen bitter  Pris pr. 2 cl kr.   30,00 

Mulighed for at købe vegansk og vegetarisk mad, kontakt os for information. 

Brunch beregnes med start senest kl. 11.00 og en varighed på 4 timer.  

Derefter beregnes et tillæg på kr. 1.000, - pr. påbegyndt time. 



HELAFTENSARRANGEMENT – DU BESTEMMER 

 

VELKOMSTDRINK (ekskl.) 

 
• Champagne    kr. 110,00 

• Cava Brut – Sec. – Rosé.   Kr.  75,00 

• Kobæk Drink Hvidvin- Juice- Grenadine.  Kr.  65,00 

• Kir eller tør hvidvin med fransk hindbærlikør.  Kr.  65,00 

• Hvidvin med hyldeblomst.                                                                Kr.  65,00 

• Kir Royal. Mousserende vin med fransk solbærlikør.                        Kr. 75,00 

 

FORRETTER 

• Tallerken med hjemmerøget laks på ”brændt” blomkålscrème, blomkål og brøndkarse. 

• Tyndskåret sortfodsskinke, saltede mandler, pyntet med frisk grønt, hertil brød. 

• Kraftig hummerbisque med dild, urter, torskesoufflé samt sprøde chips. 

• Kobæks Cæsarsalat, grillet kylling, dansk ost, sprøde salater, samt dressing og rugbrødschips. 

• Jordskokkesuppe med persilleolie, bacon og brød. 

• Grillet semi raw Gulfindetun med lime/balsamicomarinade, tangsalat og peberrodscreme samt brød. 

• Hjemmerøget laks, ovnbagt på gulerodspuré, citrusmarineret salat samt friteret rodfrugtchips.  

 

HOVEDRETTER 

• Andebryst med waldorfsalat, sauterede ærter, bønner med bacon, ovnbagte rødder, timianristede 

svampe, smørvendt kartoffel med persille, dertil rødvinssauce.  

• Rosastegt kalvefilet med 3 slags årstidens grønt, sauce gastrik ledsaget af sukkerribs og 

hjemmelavede grove pommes fritter. 

• Oksefilet, confiteret løg, ristede svampe med trøffelolie, samt en af årstidens grønt, pommes fondant 

med sauce glace. Hvis oksefilet ønskes ændret til oksemørbrad er der et tillæg på kr. 50,00 pr. 

couvert. 

• Braiseret spidsbryst med variation af bønner, bagte chalotteløg, ristet selleri, årstidens kartoffel samt 

kraftig skysauce.  

• Bagt torsk med glaseret rødbede, peberrod, franske ærter, hvide kartofler med dild samt sauce 

hollandaise.  

• Hvidløgs/rosmarinmarineret lammekrone, pommes rissolles, gulerodspuré samt variation af 

rodfrugter og rosmarinsky 

 

Alle retter er tallerkenanrettet, ønskes 2. gangs servering er der et tillæg på kr. 65,00 pr. couvert 

 

 

 



DESSERTER 

• Ostetallerken med 3 danske oste, hjemmelavet marmelade, syltede nødder samt pesto. 

• Kobæks chokoladedessert, chokoladecrème, chokoladeis, brombærcoulis, pyntet med guldstøv. 

• Chokolademousse med friske bær samt vaniljeis, knas og friske bær. 

• Æblekompot med hvid chokoladecreme, krystalliseret chokolade og en sprød nøddekiks.  

• Lav din egen ”Gammeldaws isvaffel” med 3 kugler (vanilje, chokolade, jordbær) med diverse tilbehør.  

 

Til middagen serveres husets vine ad libitum. 

Efter maden serveres kaffe og te med sødt                                                                            

Fri bar med øl, sodavand og husets vine, 3 timer.                            

Pris pr. kuvert fra kr. 1.098,00 (min. 25 personer)     

                                      I prisen er inkluderet et separat lokale, selskabsopdækning og blomster. 

 

Ønsker du en fjerde ret til arrangementet, kan der vælges imellem følgende: 

MELLEMRETTER 

• Kold anretning, dampet blåmusling med vinaigrette,  

dertil pigment, sprød krydderurtesalat, brød og smør  Pris pr. person kr.   45,00 

• 2 slags danske oste, med sprød rug, syltet frugt,  

og ristede mandler  Pris pr. person kr.   65,00 

• Citronsorbet Pris pr. person kr.   35,00 
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VIN 

Vi har også et tilbud til dig, som ønsker en festmenu, men hvor du selv sammensætter din øl- eller 

vinmenu.  

 

VINMENU 1: Ad libitum 

• Husets vine   

 Pris pr. person kr. 295,00                                                                                                                                                    

 

VINMENU 2: Ad libitum 

• Babich Sauv. Blanch, New Zealand 

• Fabiano Ripasso, Italien 

• Sauterne, Frankrig 

 Pris pr. person kr. 365,00 

 

VINMENU 3:  Ad libitum 

• Pinot Grigio DOC, Italien 

• Bayer Ranch Zinfandel, USA 

• Nieport, Portugal                                                                                                                                       

 Pris pr. person kr. 385,00 

VINMENU 4:  Ad libitum 

• Dyrehøj Vingaard RÖs Solaris Reserve. Danmark 

• Ch. Le Maine. St. Emilion. Frankrig 

• Late Harvest, Chile 

 Pris pr. person kr. 425,00                                            

Eller spørg efter vores vinkort med mange flere vine 

   



 

                               

 

 

 

FROKOSTBUFFET 

Ønsker du frokostbuffet til jeres arrangement, så kontakt os og spørg ind til, hvad vi kan tilbyde.  

Pris pr. kuvert fra kr. 375,00 (min. 25 personer)     

 

TAPAS TALLERKEN 

 

• Coucotte med rejer stegt i sherry, hvidløg, persille  

• Små spanske oksekødsfrikadeller 

• Bagt kartoffel med Kanarisk dip (Mojo Picon dip) 

• Sortfodsskinke med ristede nødder 

• Brød og kryddersmør, samt aioli, oliven og mandler står på bordet er inkl. i prisen 

 Pris pr. kuvert kr. 275,00 (min. 25 personer)     

TILKØB Små retter, anrettet på bordet 
 

• Grillede Padron med flagesalt (små spanske peberfrugter) 

• Kold eller varm tomatsuppe a la Gazpacho 

• 1 skive brød med hvidløg og olivenolie samt tomat  

• Kyllingevinger i hvidløgssauce 

 Pris pr. ret kr. 45,00 

SPANSK GRILLBUFFET 

• Stegte kammuslinger med syltet peberfrugt, salat, friske urter, brød og pesto 

• Grillet benskinke marineret i hvidløg og urter 

• 2 slags spansk inspireret salat og dressing 

• Saltbagte små kartofler 

• Paella med skaldyr og kylling 

• Sauce pigment 

• Grillet urtemarineret lammekrone 

• Spanskrør (Churros) med rørt is og chokoladesauce 

• Brød og smør                                              Pris pr. person kr. 475,00 (min. 25 personer)    



 

 

 

 

 

CARVERY BUFFET 
Vælg 1 forret, 3 slags kød eller fisk, samt 1 dessert 

 

FORRETTER 

• Grillet semi raw gul tun, marineret i lime og balsamico med ristede sesamfrø, 

peberrodscrème, tangsalat, med brød og smør. 

• Kobæks rejecocktail, med urtecreme, asparges, salat samt brød og smør 

• Sortfodsskinke med oliven, pesto, syltede peberfrugter, sprød salat, brød og smør 

• Vegansk salat med bønner, ristede nødder, oliven, urter, vinaigrette, brød og urteolie. 

 

HOVEDRETTER 

• Torskeloins 

• Hotwings 

• BBQ marineret grillet flap meat 

• Små grillede nakkekoteletter 

• Farseret unghanebryst 

• Braiseret oksebryst 

• Helstegt oksefilet 

• Vegansk lasagne 

• Hertil serveres 2 slags kartofler, årstidens grønt, 2 slags sauce samt mix salat 

  

DESSERTER 

• Chokolademousse med cashewnødder og kage 

• Pandekager med vaniljeis, chokoladesauce og frisk frugt 

• Panna cotta med jordbærsauce, friske bær og nøddekiks 

 

Pris pr. person fra kr. 475,00 (min. 25 personer)     



GRILL BUFFET 
Vælg 1 forret, 3 slags kød/fisk til hovedret, samt 1 dessert: 

 

FORETTER 

• Grillspyd med tigerrejer og årstidens grønt 

• Hjemmerøget laks med spæde grøntsager 

• Grillede kammuslinger 

• Lille suppe med blåmusling og urter 

• Carpaccio af kalv med parmesan 

Alle forretter serveres med citrusfrugter samt brød og smør  

 

HOVEDRETTER 
2 slags garniture samt pommes frites og dagens kartoffel, 2 slags årstidens salat og 2 slags sauce er inkl. i prisen. 

• Bøf af kalvefilet 

• Unghanebryst  

• Nakkefiletkoteletter 

• Grillede pølser 

• BBQ marinerede revelsben 

• Lyngrillet flapmeat 

• Flanksteak  

• Laksespyd med grønt  

• Cuvettesteg 

 

DESSERTER 

• Lune Belgiske vafler med jordbærmarmelade, friske jordbær samt rørt vaniljeis  

• Jordbærgrød med friske jordbær og hvid chokoladefløde 

• Rabarbertærte med vaniljecreme  

• Chokolademousse med blåbær 

Pris pr. person fra kr. 475,00 (min. 25 personer)     

Der kan til desserten tilkøbes stempelkaffe Kr. 48,00 pr. kande. 

 

 



ØVRIGT 

 

KAFFE/THE 

• Kaffe eller te  Pris pr. person kr.   35,00 

• 2 stk. hjemmelavet dessertchokolade  Pris pr. person kr.   45,00 

• Hjemmelavet kransekage  Pris pr. person kr.   45,00 

 

 

BAR/DRINKS 

Efter forbrug, men vi kan oplyse følgende priser: 

• Pilsnerøl/fadøl  Pris pr. stk. kr.   37,00 

• Diverse vand  Pris pr. stk. kr.   30,00 

• Husets vin pr. flaske  Pris pr. stk. kr. 295,00 

• Whisky, gin, vodka, rom, tequila, m. m.   Pris pr. 2 cl. kr.  45,00 

 

NATMAD 

• Parmaskinke med grøntsagstærte, salat og hjemmebagt brød  Pris pr. person kr.   95,00 

• Pølsebord med 4 slags pølse (2 danske og 2 italienske),  

brød og smør  Pris pr. person kr. 125,00 

• Lav selv hotdog med brød, sennep, ketchup, løg, agurkesalat osv.  

2 stk.  Pris pr. person kr.   75,00 

• Suppe med hjemmebagt brød  Pris pr. person kr.   75,00 

• Frikadeller med kartoffelsalat Pris pr. person kr.   75,00 

 

Kontakt os, hvis du har andre ønsker. 

MUSIK 

Du er velkommen til selv at arrangere musik, men vi hjælper også gerne med, at finde den helt 

rigtige stemningsmusik.  

 

Denne udsigt kan du nyde på Kobæk Strand 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en perfekt og 

kompetent oplevelse 

hele vejen igennem. 

- Bodil 

 



OVERNATNING 

 

 

Når du holder din fest på Kobæk Strand, har vi en særlig pris til dig og dine gæster når I er 

minimum 30 personer. 

  
    

    TWIN (2 separate senge) 

   Pris pr. person fra kr. 445,-                                                        

 

 

 

 

 

 

DOBBELTVÆRELSE*  
 Pris pr. person fra kr. 495,-  

 

 

ENKELTVÆRELSE*  
Pris pr. person fra kr. 645,-  

  

Priserne er inkl. morgenmadsbuffet. 

 

 

 

 

*Ønsker du havudsigt vil der være en  

merpris på kr. 150,00 pr. person/nat.  



 


