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Hos os er festen 

i gode hænder 
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Ribe Fritidscenter  
Byder velkommen til gennemgang af vort menukort.  

Måtte du have ønsker, som ikke fremgår heraf, håber vi, at du vil kontakte os, således at vi i 
samarbejde kan skabe de absolut bedste rammer for din fest eller dit arrangement.  

Når du holder fest hos Ribe Fritidscenter behøver værten ikke tænke på det  
praktiske—det klarer vi: 

Ved bestilling af fest- og arrangement menuer, gælder følgende:  

• Forudbestilling minimum 6 dage før - minimum er 30 personer / kuverter 
• Alle priser er pr. kuvert / person. 
• Børn 0- 2 år gratis, børn under 12 år ½ pris, ifølge med 30 betalende voksne. 

ellers fuld pris 

• Alle vore priser er inklusive opdækning med duge, servietter og lys.  
• Ønsker til farve på dug og lys aftales nærmere.  
• Antal kan ændres indtil 6 dage før arrangementets dato. Efter dette tidspunkt kun hvis 

antallet øges. 
 

Priserne indeholder ikke: 

• Blomster, som afregnes til dagspris (eller leveres af arrangøren selv) 
• Det er muligt at medbring egne småkager/kransekager. 
• Priserne tager udgangspunkt i at maden anrettes på en buffet. Ønskes fadservering 

ved bordene, kan dette ske mod merpris for servering, og et tillæg på 5% for 
hovedretten.  

Lokaler betales således: 
Priserne er for en periode på 8 timer – eksempelvis fra kl. 18.00 til kl. 02.00.  

• Multisalen med plads til op til 200 personer  2.000 kr. + moms 

• Møde lok. 3 - festlokale med plads til op til 80 personer 1.600 kr. + moms 

• Møde lok 1 - festlokale med plads til op til 30 personer     500 kr. + moms 

Ekstra timer betales med 300 kr. + moms pr. påbegyndt klokketime. 

Bemærk: 
Vores serveringspersonale er ikke uddannede tjenere, og vi benytter ofte unge mennesker. 
Vi er et sportscenter, så der kan være støjende aktiviteter i centret under din fest. 
Det vil, i den udstrækning de øvrige aktiviteter i centret tillader dette, være adgang til vores 
haller for anden aktivitet. 
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Forretter 
Lun flutes med pesto, mozzarella & skinke.*   kr. 48.- 

Tarteletter med høns i asparges 2 stk.  *   kr. 52.- 

Croissant med hønsesalat    kr. 50.- 

Flutes med røget svinemørbrad, æggestand, asparges & purløg   kr. 50.- 

Tunmousse med dressing & flutes    kr. 50.- 

Spinat roulade med laks, rejer, dressing & flutes………………………………………….kr. 57,- 

Rejecocktail med flutes     kr. 58.- 

Røget ørredfilet med spinat & flutes    kr. 65.- 

Hel fersk bagt laks med rejer, dressing & flutes…………………………………………. kr. 69,-  

Fisketallerken med lakseruller, hellefisk, rejer & flutes  kr. 69.- 

*Max til 150 gæster 

Supper 
Karrysuppe med rejer & flutes    kr.  49.- 

Kartoffelsuppe med porrer & flutes   kr.  49.- 

Minestronesuppe     kr.  49.- 

Tomatsuppe med melboller & flutes    kr.  49.- 

Aspargessuppe med kødboller & flutes   kr.  49.- 

Ostesuppe med flutes    kr.  49.- 

Klar suppe med kød-og melboller med flutes  kr.  49.- 

Unggarsk gullaschsuppe med creme fraiche & flutes...................... kr.  59.- 

Gule ærter med røget flæsk, kålpølser og hamburgerryg  kr. 150.- 
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Hovedretter 
Glaseret skinke med flødekartofler, salat & flutes  kr. 134.- 
 

Honningmarineret skinkesteg hertil ovnbagte kartofler med  
timian, blandet salat, grillsauterede grøntsager &  
rødvinssauce     kr. 134.- 
 

Chili/vanilje skinkesteg med kartofler, mixed salat, stegte bønner 

med rødløg og rødvinssauce    kr. 134.- 
 

Flæskesteg med brunede kartofler, hvide kartofler, 
sønderjysk hvidkål, rødkål, brun sauce & surt  kr. 134.- 
 

Kalvesteg stegt som vildt, hertil kartofler, waldorfsalat, 
årstidens grøntsager & vildtsauce   kr. 161.- 
 

Gl. dags oksesteg med kartofler, blomkål, bønner,  
babygulerødder & brun sauce    kr. 161.- 

 

Rosastegt oksetyndstegsfilet med ovnstegte krydder, kartofler,  
tomatsalat, babygulerødder, sukkerærter og rødvinssauce kr. 169.- 

 

Culottesteg med kartofler, grillsauterede grøntsager, 
broccolisalat & whiskysauce    kr. 169.- 

 

Kylling roulade med feta, pesto og parmaskinke, petit kartofler, årstidens salat 
& skysovs…………………………………………………………………………………..kr. 169,- 

 

Oksemørbrad hertil rösti kartofler, ovnkartofler,  
tomatsalat, broccolisalat & whiskysauce       Dagspris 
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Buffet 

  

Menu 1: 
 Skinkesteg med peber/ramsløg 

 culottesteg 

 bacon/kartoffel tærte 

 små ovnstegt kartofler 
 salatbar og skysovs    kr. 157.- 

  

Menu 2: 
Øl marinet svinekam 

kalvesteg 

kartoffel roulade med ost 
børstede kartofler                                                                                 
sur/sød salat 
broccolisalat 
speltsalat med bagte grønsager & hvidløg 

rødvin sovs    kr. 165.- 

   

Menu 3: 
Oksefilet 
Helstegt svinemørbrad med bacon                                                    
Kyllingerulle med feta, pesto & parmoskinke 

Chili/kartoffel tærte 

Pommes anna 

Blomkål salat med marineret rødløg                                       
Rucolasalat med rød sweet drops & granat æbler                 
tomatsalat                                                                                             
brun sauce    kr. 199.- 
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Buffet 

 Vinter menu 

 oksesteg stegt som vildt 
 glaseret skinke 

 bagte kartoffel/sellerimostoppe  
 flødekartofler 
 rødkålssalat med blad selleri, druer & abrikoser 
 sur/sød salat 
 spidskålsalat med æbler & ærter, waldorfsalat 
 Brun sovs     kr. 182.- 

  

  

 Sommer menu 

 Kylling roulade 

 chili/vanilje skinkesteg 

 børstede kartofler 
 kold kartoffelsalat med grøntsager og pesto 

 jordbærsalat med grønne asparges & hyldeblomst dressing 

 blomkålssalat med syltede rødløg 

 sauce     kr. 182.-  
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Desserter 
Færøsk æblekage med æbleskum & karamelsovs……………………..kr. 49.- 
Pandekage med is     kr. 49.- 

Chokolade-roulade med hindbær, vaniljeis & frugt  kr. 49.- 

Softice, frugt & brownies    kr. 50.- 

Softice med mandelkrans & jordbærpuré   kr. 50.- 

Belgisk vaffel med softice    kr. 50.- 

Jordbærtærte, valnøddetærte, chokoladetærte 

med flødeskum & cremefraiche    kr. 59.- 

Islagkage      kr. 60.- 

Nøddekurv med 3 is kugler & frugt   kr. 60.- * 

Chokolademousse i små dessertskåle, is kugler,                                   
vandbakkelse m/creme, kransekage,  
hjemmebagt brownies, små chokoladestykker m.m....…………….… kr. 79,-* 

*Max til 100 – 150 gæster 
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Kaffe med 
tilbehør 

Kaffe / the med chokolade    kr. 25.- 

Kaffe / the med hjemmebagte småkager   kr. 28.- 

Kaffe / the med 1 hjemmebagt bolle med ost & pålæg kr. 45.- 

Kaffe / the med kransekage                          Dagspris 

Kaffe / the med hjemmebagt kringle / skærekage……………………..kr. 45.- 

Kaffe / the med franskbrød & ost   kr. 45.- 

Kaffe / the med lagkage    kr. 50.- 

Kaffe / the med æblekage………………………………………………………….kr 50.- 

Kaffe / the med franskbrød & rejer   kr. 55.- 

Kaffe / the med 1 hjemmebagt bolle & lagkage  kr. 60.- 

Kaffe / the med kringle & lagkage   kr. 60.- 

Kaffe / the med 1 hjemmebagt bolle, lagkage & småkager kr. 70.- 

Kaffe / the med kringle, lagkage & småkager  kr. 75.- 

Sønderjysk kaffebord – 7 slags kager    kr. 95.- 
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Natmad 
 

Stor pandekage med skinke & grøntsager fyld   kr. 48.- 

Frikadeller med grøntært, rugbrød & smør………………………………….kr. 49.- 

Frikadeller med kartoffelsalat    kr. 49.- 

Ovnbagt æggekage med bacon & rugbrød………………………………….kr. 50.- 

Hot Dog………………………………………………………………………………………kr. 55.- 

Møllehjul med pålæg & ost…………………………………………………………kr. 58.- 

Brunch 
Røræg, bacon & brunchpølser –Græsk yoghurt med mysli - 2 slags pålæg – lun 
leverpostej med champignon – 2 slags oste – skæreost – marmelade – 
amerikanske pandekager med ahorn sirup – rundstykker – rugbrød – smør – 
hjemmebagt kringle eller brunsvir  – 2 slags juice – kaffe & the 

Pris pr. kuvert                   kr. 189.- 

*Minimum 30 kuverter. Start senest kl 11:00 med varighed 4 timer. 

Tilkøb til Brunch: 

Landskinke med melon 

Sild med karrysalat  
Røget laks i skiver 
Grøntsags tærte med salat 
Kyllingespyd med salat 
Skinkestang med salat 
Frugtfad 

Pris pr. kuvert pr. ret                       kr. 15,- / 20.- 
*Kan kun bestilles i forbindelse med brunch 
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Reception 

Menuforslag 1 

Tapas  
Andepate med syltede rødløg 

Blinis med røget laks & cremefraiche  
Chorizo med  sky, løg & oliven 

Tomat/mozzarella spyd 

Brie & syltede figner 
Røget mørbrad med asparges  
Sweet peber fyldt med flødeost  
Valnødder brød, flyttes & smør 

Salatbar 

grøn salat, rød salat, tomater, agurker, peberfrugter, majs, ananas, 
fetaost, sorte og grønne oliven, revet gulerod, ærter og dressing 

humus 

pesto genovese grøn 

pesto rosso rød 

Dessert 

hjemmebagt krydderkage 

kaffe & the 

 

Pris pr. kuvert       kr. 185.- 
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Reception 

Menuforslag 2 

Tapas  
snack chorizo cream cheese 

snack skinke fyldt med flødeost 
snack sweet peber fyldt med flødeost og krydderurter 
Snack semi dried tomater med krydderurter 
sticks med krydret mozzarella og semi dried tomat 
sticksfiocchette pasta med gorgonzola 

sticks mini chicken satay – 3 slags 

sticks kyllingespyd med ananas 

Græske minifrikadeller * Mini forårsruller * svinemørbrad med bacon 

Salatbar 
grøn salat, rød salat, tomater, agurker, peberfrugter, majs, ananas, 
fetaost, sorte og grønne oliven, revet gulerod, ærter og dressing 

 

flütes 

pesto genovese grøn 

pesto rosso rød 

Dessert 

chokolade moussesnitte 

brownie 

bestemors æblesnitter med creme fraiche 

tapas sticks – jordbær i chokolade 

tapas sticks – ananas i chokolade 

kaffe & the 

 

Pris pr. kuvert       kr. 265,- 
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Smørrebrød m.m. 
Snitter m/2 stk. pålæg……………………………………………………………….kr.  25.- 

Smørrebrød m/3 stk. pålæg     kr.  30.- 
  

Smørrebrød m/4 stk. pålæg    kr.  37.- 
 

Landgangsbrød     kr.  62- 
 

Pålægsmand – til ca. 10 personer              kr. 420.- 

  

 

Hverdagsretter 
Eksempelvis: 

Forloren hare med rødkål, kartofler og sauce 

Medisterpølse med rødkål, kartofler og sauce 

Kylling i karry med ris og salat 

Ovnstegt kylling med salat, kartofler og sauce 

Dansk bøf med løg, grøntsager, kartofler og sauce 

Frikadeller med hvidkål, kartofler og rødbeder 

Kåldolmere, kartofler og rødbeder 

Pris pr. kuvert  inklusive ” postevand ”, frit valg     kr. 75.-  
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Ungdomsmenuer 
Eksempelvis: 

Svensk pølseret m/ ærter og flutes 

Lyngryde m/ ris, rosiner, kokosmel, peanuts og flutes 

Pandekager m/ kødfyld, blandet salat og flutes  
(max. 20 deltagere ) 

Spaghetti m/ kødsovs, blandet salat og flutes 

Pasta m/ tomatsovs og kyllingefilet 

Lasagne m/ mixed salat og flutes 

Kylling i karry m/ ris, blandet salat og flutes 

Kartoffellasagne, blandet salat og flutes 

Pandekageroulade m/ fyld af oksekød, blandet salat og flutes 

Tacoskaller m/ kødfyld, blandet salat og flutes 

Pitabrød m/ skinke, tun, pølser og salatbar 

Pandekager m/ marineret kylling og kebab, blandet  
salat og flutes 

Kødsovs m/ spinat båndpasta, blandet salat og flutes 

 

Frit valg pr. menu………………………………………………………………………..kr. 75.- 
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Ungdomsmenuer 
Pizza: 

1:  Pizzasauce, ost, skinke, ananas, oregano        kr. 65.- 

2:  Pizzasauce, ost, pølser, skinke, oregano   kr. 65.- 

3:  Pizzasauce, ost, kebab, løg, paprika, oregano.    kr. 65.- 

4:  Pizzasauce, ost, pepperoni, paprika, oregano  kr. 65.- 

5:  Lav din egen pizza – vælg 3 * kød  & 2 * grønt   kr. 79.- 

6:   Mixed salat – tilbehør til din pizza   kr. 18.- 

  

Ekstra tilvalg  

Udover ovenstående 

Majs – rødpeber – champignon, chili – hvidløg – tun - oksekød kr.  10.- pr. del 
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Drikkevarer 

Arrangøren kan vælge selv at medbringe   

vin og spiritus, mod betaling af prop pris således: 
Vin –pr. fl.        kr. 80,- 

Spiritus        U/B 

Øl og sodavand skal købes i Ribe Fritidscenter  
og vil kunne afregnes til følgende priser: 
Velkomstdrink       kr. 20,-/25,- 

Fadøl – ”hele selskabet”: 
0,3 l.        kr. 30,-/33,-* 

0,4 l.         kr. 35,-/38,-* 

 

* tillæg for Classic 3 kr. pr. stk. -    der afregnes i ”hele” fustager – ca. 70 stk. á 0,4 l. / 100 stk. á 0,3 l 

Flaske øl 0,33 l      kr. 25,- 

Sodavand 0,25 l      kr. 22,- 
Isvand i kander      kr. 15,- 
Husets vin - hvid og rød     kr. 149,-/  
       kr. 179,- 

Generelt sørger Ribe Fritidscenter kun for drikkevarerne til gæsterne under 
spisningen, mens arrangøren selv sørger for drikkevarer m.m. efter spisningen.  
Eventuelt opsættes et antal borde med ”ta`selv” drikkevarer.  
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Alle menuer er blot inspiration, hvis du har 
andre ønsker så ring endelig, og vi vil 

imødekomme dine ønsker. 
Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer. 

  

Vi glæder os til at byde dig og dine gæster 

velkommen og vi vil gøre alt for, at netop dit 
arrangement bliver en succes. 

Med venlig hilsen 

 

 

Sportsvej 8 – 6760 Ribe – Tlf.: 7542 2562 mail@ribefritidscenter.dk 
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