Konfirmation

Kaerlighed &Kogekunst

K o n f i rm ati on
Der er visse dage i ens liv, som aldrig må gå i glemmebogen.
Sådan en dag er en konfirmation.
En dag hvor alt skal passe til jeres konfirmand, og hver en
detalje skal være gennemtænkt og designet til en fest for
både børn og voksne, og samle sig til et et smukt minde,
der kan bæres videre i vores hjerter.
Derfor skal I vælge Nordjyllands nye førende selskabsrestaurant
Himmelhav, Kærlighed & Kogekunst. I vores elegante lokaler,
der strejfer havets tag på toppen af Kattegat Siloen i Frederikshavn,
kan I sammen med jeres konfirmand, jeres familie og venner
læne jer tilbage og nyde en enestående udsigt over det
glitrende Kattegat og den uendelige blå himmel.
Den lækre tre retters menu er sammensat af vores dygtige
og ambitiøse køkkenchef. En mand, der ikke går på kompromis,
og som både lader sig inspirere af råvarerne i det utrolige
spisekammer omkring os og af tendenser fra alverdens
køkkener. Forinden er sanserne allerede blevet pirret af
velkomstdrinken, den smukke borddækning, levende lys
og dæmpet musik, som varsler en festlig dag.
Vi glæder os til at skabe et femstjernet minde for konfirmanden.
Så kontakt os og lad os sammen tage dialogen om netop
konfirmandens og jeres drømme for den store dag.

M E N U F O R S LAG
Husets velkomstdrink
Forret
Himmelhavs bagt fisk med rejer & cruste.
Hertil små salater og urtecreme samt sprødt rugbrød.

Hovedret
Rosastegt kalvecoulotte med gulerodspuré
og asparges sauté.
Hertil små kartofler og sauce mystery.

Dessert
Gas med ananas
”creme, siffon, tørret og frisk”.
Hertil ananassorbet, kage og Oreos powder.
Menu inkl. velkomstdrink

395,- kr. pr. person
v/min. 15 personer
Husets vin, øl og vand
under middagen 225,Kaffe/the med kransekage
Natmad

45,-

80,-

Vi tager forbehold for prisændringer og eventuelle trykfejl.

Kaerlighed &Kogekunst
Selskabsrestaurant
Kattegat Silo - Silovej 8
9900 Frederikshavn
Tlf. 24 67 80 99

www.himmelhav.dk

