


VORES HISTORIE

"Der var så dejligt ude på landet; det var

sommer, kornet stod gult, havren grøn, høet var

rejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik

storken på sine lange, røde ben og snakkede

ægyptisk, for det sprog havde han lært af sin

moder... "

 

Hvem ved, måske blev H.C. Andersen inspireret

til eventyret om Den grimme Ælling på sine ture

ud til Knudsens Gaard efter mælk?

Men historien om Knudsens Gaard kan skrives endnu

længere tilbage i tiden. Til år 1100, hvor Kong Knud VI

skænkede otte gårde, der lå i landsbyen Hunderup, til

Dalum Kloster. 

 

Ved reformationen i 1536 blev Hunderup inddraget

under kronen, og Hunderups gårde blev udlagt til

Ryttergods og fungerede sådan indtil 1765, hvor alle

Hunderups gårdejere købte deres fæstegårde af

kongen og blev selvejere.

www.knudsensgaard.dk



PRAKTISKE OPLYSNINGER

 

 

Servering

Menuerne serveres på tallerken, eller 

ved mindre fade ved bordet.

 

 

Varighed

Frokost 5 timer, eller senest afsluttes kl. 17.00

Aften 7 timer, eller senest afsluttes kl. 02.00 

Natmad serveres senest kl. 01.00

"Kontakt os venligst ved længerevarende arrangementer såsom bryllupper"

 

 

Betaling

Deres arrangement kan betales med kort,

bankoverførsel, mobilepay eller kontant.

 

 

Annulleringsbetingelser

Medsendes ved reservation
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TANKER FØR ARRANGEMENTET

For at vi kan opfylde jeres ønsker bedst

muligt er grundig planlægning og en god

dialog særdeles vigtig.

 

Antal af gæster, herunder børn (til og med 12 år)

 

Tidsplan - hvornår ønskes velkomst, middag og

natmad?

 

Menu - hvor mange retter ønsker I?

 

Vine - ønskes husets vine eller vine fra kortet?

 

Hensyn til allergikere, diabetikere, vegetarer?

 

Drikkevarer efter middagen? Barbord med

forudbestemt udvalg?

 

Natmad, blomster ved huset, menukort?
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LOKALER

Restauranten

Kapacitet: 30 til 60 personer | 60 m2

 

Havestuen

Kapacitet: 30 til 50 personer | 40 m2

 

1. salen til venstre

Kapacitet: 20 til 40 personer | 40 m2

 

1. salen til højre

Kapacitet: 10 til 15 personer | 35 m2

 

Gulstue

Kapacitet: 10 til 20 personer | 24 m2

 

Mellemstuen

Kapacitet: 10 til 12 personer | 20 m2
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7 RETTERS FROKOST

I 4 SERVERINGER

 

1. Servering

 

Røget laks på marineret fennikel

-

Kryddersteg dagens fisk på spinatsalat og hollandaisesauce 

 

 

2. Servering

 

Hr. Nielsen skinke med trøffelrøræg

-

Basilikum hønsesalat

 

3. Servering

 

Langtidsstegt kalvecoulotte med råstegte kartofler og aioli

 

4. Servering

 

2 danske oste med tilbehør

-

Brownie med bær

 

 

 

Pris pr. person kr. 398,00

Minimum 20 kuverter
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MENU

Dagens fisk

på kold basilikumcreme

med ørredrogn

 

Cremet blomkålssuppe

med ristet kammusling, hasselnød

og græskarkerneolie 

 

Sprødstegt pancetta

med parmesan

på trøffelpasta

 

 

-Se også månedens menuer på

www.knudsensgaard.dk 

eller ring 6311 4310

 

FORRETTER
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MENU

Dagens fisk

på grøn limesauce med dild 

 

Langtidsstegt kalvecoulotte

på balsamicosauce

med soltørrede tomater

eller

Persillestegt kalvemørbrad + 45.00 pr. couv.

 

Krydderurtefarseret perlehønebryst

på dijon-estragonsauce 

 

-Se også månedens menuer  på

www.knudsensgaard.dk 

eller ring 6311 4310

HOVEDRETTER

Alle hovedretter serveres med dagens kartoffel samt årstidens grønt
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MENU

Fransk chokoladekage

med passionsfrugtsauce

og vaniljeparfait

 

Hvid chokolade panna cotta

med frugtgelé

og sæsonens sorbet

 

Hjemmelavet islagkage på nøddebund

med flødeskum, chokoladepynt

og årstidens frugt

 

 

-Se også månedens menuer på

www.knudsensgaard.dk 

eller ring 6311 4310

 

DESSERTER
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MENU

Hotdogs

pølser, brød, ketchup, remoulade, sennep,  

 ristede løg, rå løg

og agurkesalat

 

Buffet med

rullepølse, fynsk spegeskinke, frikadeller,

kartoffelsalat samt 2 slags oste

(Tillæg á 35.00 pr. couv.) 

 

Hønsesalat á la Knudsens Gaard

med hjemmebagt brød

 

 

NATMAD
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VELKOMST

 

 

Hvidvin

 med hyldeblomst

 

Gallimard Champagne Brut

 (Tillæg á 45.00 pr. couv.)

 

Rosé Cava

 

Cremant d´Bourgogne

 

Kirr

 

Danskvand 

med hyldeblomstsaft

 

Æble/Hyldeblomst 

m. mynte og lime
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DRIKKEVARER

Vine

Der serveres husets særligt udvalgte vine 

til jeres menu. Ønskes andre vine 

kan der frit vælges fra vores vinkort 

mod tillæg for de enkelte vine

 

Kaffe/the

med moccabønner

tilkøb hjemmelavet petit four á 40.00

 

Fadøl

Pilsner og classic fra Albani Bryggeriet

 

Flaske øl

Pilsner, classic, special øl fra Midtfyns Bryghus

samt alkoholfri øl

 

Vand

Pepsi, Pepsi Max, 7 UP, Faxe kondi free,

bitter lemon, appelsinvand, hyldeblomst,

æblemost, danskvand og tonic
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PRISER

Arrangement 1

Pris pr. person 540,00

Prisen inkluderer aperitif, 3 retters festmenu, isvand

og kaffe/the med moccabønner

 

Arrangement 2

Pris pr. person 800,00

Prisen inkluderer aperitif, 3 retters festmenu, isvand,

husets særligt udvalgte vine ad libitum

samt kaffe/the med moccabønner

 

Arrangement 3

Pris pr. person 915,00

Prisen inkluderer aperitif, 3 retters festmenu, isvand,

husets særligt udvalgte vine ad libitum

samt kaffe/the med moccabønner

og natmad.

 

Arrangement 4

Pris pr. person 980,00

Prisen inkluderer aperitif, 3 retters festmenu, isvand,

husets særligt udvalgte vine ad libitum

samt kaffe/the med moccabønner

 samt 1 cognac/likør og natmad
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TILKØB

Fri bar bestående af:

Øl, vand

og vin

Fri bar

Fri bar bestående af:

Øl, vand, vin

og spiritus af gængse mærker

Pris pr. person kr. 250,00

Pris pr. person kr. 300,00

Fri bar er gældende efter kaffen er serveret
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OVERNATNING

i forbindelse med festarrangement

Hotel Knudsens Gaard tilbyder overnatning til specialpriser i

forbindelse med jeres festarrangement.

Enkeltværelse fra kr.  825

Dobbeltværelse fra kr. 875

De luxe værelse fra kr. 1175

 Priser er inkl. stor morgenbuffet

Vi anbefaler at booke i god tid 

Telefon 63114311

info@knudsensgaard.dk



HUNDERUPGADE 2 | 5230 ODENSE M

+45 6311 4310 | INFO@KNUDSENSGAARD.DK

WWW.KNUDSENSGAARD.DK

 Fri 

parkering

 i gården


