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Hos os er festen 

i gode hænder 

Ribe Fritidscenter 
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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 35 personer / kuverter 
• Alle priser er pr. kuvert / person. 
• Børn 0- 2 år gratis, børn under 12 år ½ pris, ifølge med 35 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, plus håndtering af blomster 200 kr.  
Må gerne selv medbringe blomster. 

• Det er muligt at medbringe egne småkager/kransekager/slik og chokolade ub. 
• Det muligt at medbringe egne skærekager/lagkager med et tillæg på 46,- kr. pr. person til 

håndtering af dette. 
• 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 samt dessert. 

 

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  3.000,- kr. inkl. moms 

• Møde lok. 3 - festlokale med plads til op til 80 personer 2.500,- kr. inkl. moms 

• Møde lok 1 - festlokale med plads til op til 30 personer     700,- kr. inkl. moms 

Ekstra timer betales med 400 kr. inkl. 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. Man får ikke rester med hjem. 
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Forretter 
Hawaii hønsesalat anrettet på crispy salatbund m/flutes & smør  kr. 55,- 

Tarteletter med høns i asparges 2 stk. *   kr. 58,- 

Lun flutes med pesto, mozzarella & skinke*   kr. 58,- 

Flutes med røget svinemørbrad, æggestand, asparges & purløg  kr. 58,- 

Tunmousse med dressing & flutes    kr. 58,- 

Spinat roulade med laks, rejer, dressing & flutes   kr. 65,- 

Varmrøget laks med rygeost flutes og smør   kr. 68,- 

Hel bagt laks med rejer, dressing & flutes   kr. 79,-   

Fisketallerken med lakseruller, hellefisk, rejer & flutes  kr. 85,- 

*Max til 150 gæster 

 

Supper 
Minestronesuppe     kr. 58,- 

Tomatsuppe med melboller & flutes    kr. 58,- 

Aspargessuppe med kødboller & flutes   kr. 58,- 

Ostesuppe med flutes    kr. 58,- 

Klar suppe med kød-og melboller med flutes og ris  kr. 58,- 

Ungarsk gullaschsuppe med creme fraiche & flutes  kr. 69,- 

Gule ærter med røget flæsk, kålpølser og hamburgerryg  kr. 189.- 
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Hovedretter 
Glaseret skinke med flødekartofler, salat & flutes  kr. 160,- 
 

Honningmarineret skinkesteg hertil ovnbagte kartofler med  
timian, blandet salat, grillsauterede grøntsager &  
rødvinssauce     kr. 168,- 
 

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

med rødløg og rødvinssauce    kr. 168,- 
 

Flæskesteg med brunede kartofler, hvide kartofler, 
sønderjysk hvidkål, rødkål, brun sauce & surt  kr. 168,- 
 

Kalvesteg stegt som vildt, hertil kartofler, waldorfsalat, årstidens  

 grøntsager, asier, tyttebær, franskekartofler & vildtsauce kr. 189,- 
 

Gl. dags oksesteg med kartofler, blomkål, bønner, babygulerødder, 
asier, franskekartofler & brun sauce   kr. 179,- 

 

Rosastegt oksetyndstegsfilet med ovnstegte krydder, kartofler,  
tomatsalat, babygulerødder, sukkerærter og rødvinssauce kr. 189,- 

 

Culottesteg med kartofler, grillsauterede grøntsager, 
broccolisalat & whiskysauce    kr. 185,- 

 

Kalve wienersnitzler (200g) brasede kartofler, ærter,  

smørsovs & tilbehør      kr. 189,- 

 

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



 

 

5 

Buffet  

Menu 1: 
Marineret kamsteg med peber/ramsløg 

culottesteg 

kartoffel/broccoli souffle* 

små ovnstegte kartofler 
salatbar                                                                                                                        
flutes                                                                                                    
kryddersmør og skysovs   kr. 185,- 

  

Menu 2: 
Marineret kamsteg timian/citron/rosmarin 

kalvesteg 

kartoffel roulade med ost* 

ovnstegte krydder kartofler                                                                                 
sur/sød salat 
broccolisalat 
vindruer salat med mormor dressing, flutes, smør  
rødvin sovs    kr. 195,- 

   

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

Chili/kartoffel tærte 

Pommes anna 

Blomkål salat med marineret rødløg                                       
Rucolasalat med rød sweet drops & granat æbler                 
tomatsalat, flutes & kryddersmør                                                                                            
brun sauce    kr. 220,--                            
*max 100 gæster 
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Buffet 

Sammensæt selv din menu 

vælg fra mulighederne på side 7, 8 og 9 

 

2 slags stege 

2 slags kartofler 

3 slags salater 

1 eller 2 slags sauce 

Flutes med kryddersmør eller hvidløgssmør 

Pris pr kuvert      189,- kr. 

 

Ønskes der ekstra salat  20,- kr. Pr kuvert. 

Ønskes der en ekstra steg  31,- kr. Pr kuvert. 
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Kartofler & Sovs 

Vælg selv 

 

1:  Kartoffelmos/broccoli souffle* 

2:  Ovnstegte kartofler 

3:  Pommes anna 

4:  Chili/kartoffeltærte 

5:  Hasselbagte kartofler  

6:  Flødekartofler 

7:  kartoffel roulade med ost* 

8:  Bacon/kartoffeltærte  

9:  Græske kartofler i både  

10: Kold kartoffelsalat# 

11: Kartoffelsalat med pesto# 

*Max 100 gæster 

# Serveres kun i sommer sæson med nye kartofler 

 

 

1: Bearnaisesovs  

2: Whiskysovs 

3: Skysovs 

4: Brunsovs 
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Kød 

Vælg selv 

 

1:   Græske frikadeller med feta 

2:   Fyldt kyllingebryst med pikant ost & bacon 

3:   Kyllingeroulade 

4:   Flæskesteg 

5:   Glaseret skinke 

6:   Honning marineret kamsteg 

7:   Kamsteg marineret med timian/rosmarin/citron  

8:   Kamsteg marineret med peber/ramsløg  

9:   Kamsteg neutralmarineret, ribsgelé, enebær & bacon 

10:   Chili/vanilje skinkesteg 

11: Honning marineret skinkesteg 

12: Helstegt svinemørbrad med bacon 

13: Marineret BBQ ben 

14: Kalvesteg 

15: Helstegt kalvefilet* + 25,- kr. pr kuvert. 

16: Culottesteg* + 25,- kr. pr. kuvert. 

17: Helstegt oksemørbrad *dagspris 

18: Oksespidsbryst 

19: Sprængt oksespidsbryst 
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Salater 
Vælg selv 

 

1: Jordbærsalat* 

2: Broccolisalat 

3: Tomatsalat 

4: Salatbar 

5: Melonsalat, vindruer & feta 

6: Blomkålssalat med marineret rødløg 

7: Årstidens salater 

8: Rucolasalat med rød sweetdrops og granatæbler 

9: Rødkålsalat 

10: Sur/sød salat med peberfrugter/gulerødder/sukkerærter og blomkål 

11: Tzatziki  

12: Spidskålsalat med vandmelon & feta 

13: Bønnesalat med edamabønner/feta/hvidløg/bacon/olie eddike dressing &   
hakkede mandler 

14: Waldorfsalat  

15: Grøntkålssalat* 

16: Vindruer salat med mormor dressing  

17: Bønner med bacon 

*Serveres i sommersæson 

*Serveres i efterår/vintersæson 
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Desserter 
1: Citron fromage med flødeskum   kr. 53,- 

2: Pandekage med is & hjemmelavet chokoladesovs  kr. 55,- 

3: Softice, frugt & brownies    kr. 58,- 

4: Belgisk vaffel med softice & hjemmelavet chokoladesovs kr. 59,- 

5: Softice med mandelkrans & jordbærpuré  kr. 68,- 

6: Hjemmelavet Daimis på mandelbund og  
    sommerkage med frugt    kr. 69,- 

7: Islagkage     kr. 69,- 

8: Frugttærte på marcipanbund med  
    cremefraiche eller flødeskum    kr. 79,-* 

9: Jordbærtærte, valnøddetærte, chokoladetærte 

    med flødeskum & cremefraiche   kr. 79,-  

10: Chokolademousse i små dessertskåle, is kugler 
       vandbakkelse m/creme, kransekage,  
       hjemmebagt brownies, små chokoladestykker m.m. kr. 89,-* 

*Max til 100 – 150 gæster 
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Kaffe med tilbehør 
Kaffe / the med chokolade    kr. 35,- 

Kaffe / the med hjemmebagte småkager   kr. 45,- 

Kaffe / the med 1 hjemmebagt bolle med ost & pålæg kr. 58,- 

Kaffe / the med kransekage    Dagspris 

Kaffe / the med hjemmebagt kringle / skærekage  kr. 58,- 

Kaffe / the med franskbrød & ost   kr. 55,- 

Kaffe / the med lagkage    kr. 65,- 

Kaffe / the med æblekage    kr. 60,- 

Kaffe / the med 1 hjemmebagt bolle & lagkage  kr. 79,- 

Kaffe / the med kringle & lagkage   kr. 79,- 

Kaffe / the med 1 hjemmebagt bolle, lagkage & småkager kr. 85,- 

Kaffe / the med kringle, lagkage & småkager  kr. 85,- 

Sønderjysk kaffebord – 7 slags kager   kr. 150,- 

Priserne er uden opdækning og servering 
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Skrub af mad 

Stor pandekage med skinke & grøntsager fyld   kr. 58,- 

Frikadeller med grønært, rugbrød & smør   kr. 58,- 

Frikadeller med kartoffelsalat    kr. 58,- 

Ovnbagt æggekage med bacon & rugbrød   kr. 65,- 

Hot Dog      kr. 65,- 

Hjemmelavet Pizza     kr. 65,- 

Grovboller med pålæg & ost    kr. 68,- 

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 – 2 slags juice – kaffe & the 

Pris pr. kuvert     kr. 220,- 

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

 

Tilkøb til Brunch: 
Sild med karrysalat  
Røget laks i skiver 
Grøntsags tærte med salat 
Kyllingespyd med salat 
Skinkestang med salat 
Frugtfad * 

Pris pr. kuvert pr. ret     kr. *20,-  / 30,- 
*Kan kun bestilles i forbindelse med brunch 
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Reception 

Menuforslag 1 

Tapas  
Hvidløgspate med syltede rødløg 

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

Tomat/mozzarellakugler med basilikum i småglas 

Brie & syltede figner 
Røget mørbrad med asparges & æggestand 

Sweet peber fyldt med flødeost                                                                                                     
Dadler med bacon 

Forskillige salgs brød, flytes & 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 & aioli 

Dessert 

Hjemmebagt krydderkage med ostecreme                                                                                 
Sommerkage med bær 
kaffe & the 

 

Pris pr. kuvert     kr. 235,- 
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Reception 

Menuforslag 2 

Tapas  
Små rugbrøds klapsammen med pate & cornichoner 
Ristet flutes med tunsalat 
Ristet flutes med rødbedeaioli, spegepølse & syltet rødløg 

Ristet flutes med seranoskinke & brie 

Små lakseruller 
Små ristet rugbrød med avokadocreme, store rejer 
Stikes med mozarellakugler & cherrytomater 
Store oliven                                                                                                                                      
Dadler med ost 
Græske minifrikadeller * Mini forårsruller * kyllingespyd 

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 

Aioli 

Dessert 

Æblekage portionsanrettet  
Hjemmebagt kage i små stykker 
Chokolademousse med flødeskum portionsanrettet  
Frugttærte med marcipanbund & cremefraiche  
 

kaffe & the 

 

Pris pr. kuvert     kr. 310,- 
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Smørrebrød m.m. 
Snitter m/2 stk. pålæg    kr.  28,- 

Smørrebrød m/3 stk. pålæg    kr.  35,- 
  

Smørrebrød m/4 stk. pålæg    kr.  42,- 
 

Landgangsbrød     kr.  69,- 
 

Franskbrød m/ost     kr.  30,- 

  

 

Hverdagsretter 
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 

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 

Pris pr. kuvert  inklusive ” postevand ”, frit valg  kr. 85,-  
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Mindekomsammen 

Kaffebord 

Bolle m/smør - kringle – småkager   kr. 110,- 

Bolle m/smør - lagkage – småkager   kr. 130,- 

Bolle m/pålæg - lagkage – småkager   kr. 145,- 

Smørrebrød 2 stk. – lagkage    kr. 165,- 

 

Vælg selv 

Kaffe og te ad libitum     kr. 55,- 

Bolle m/smør 2 halve    kr. 20,- 

Bolle m/pålæg 2 halve    kr. 35,- 

Smørrebrød m/3 stk. pålæg    kr. 35,-  

Lagkage      kr. 40,- 

Kringle      kr. 20,- 

Småkager      kr. 15,- 

 

Priserne er pr kuvert. 

 

Blomster dagspris.  
 

Lokale af lokaler: 

Multisal       2.500,- kr.  

Lokaleleje mødelokale 3, 1 sal    2.000,- kr.  
lokaleleje er inkl. moms,  opsætning/nedtagning & opdækning 
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Drikkevarer 

Arrangøren kan vælge selv at medbringe   

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

Spiritus      U/B 

Øl og sodavand skal købes i Ribe Fritidscenter  
og vil kunne afregnes til følgende priser: 
Velkomstdrink      kr. 25,-/30,- 

Fadøl – ”hele selskabet”: 
0,3 l.       kr. 33,-/36,-* 

0,4 l.        kr. 38,-/40,-* 

 

* 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. 30,- 

Sodavand 0,25 l     kr. 25,- 
Isvand i kander     kr. 15,- 
Husets vin - hvid og rød    kr. 165,-/185 

Ribe Fritidscenter serverer drikkevarerne til gæsterne under spisningen,  efter 
spisningen er der selvbetjening 

Eventuelt opsættes et bord med ”tá 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 og justeringer som følge af 

generelle forhold på markedet, forhold fra vores leverandører m.m. 
  

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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