
Karens Minde Kulturhus 
Velkommen til caféen på Kares Minde – husets hjerte. Nedenfor kan du se, hvilken forplejning vi 
tilbyder kurser, møder og lign. i hverdagene. Forplejning bestilles samtidig med, at man booker sit 
lokale via bookingsystemet (link).  

Du er altid velkommen til at kontakte køkkenet på tlf. 3366 8436 eller mail kokken@kmkulturhus, 
for at høre mere, eller hvis du har særlige ønsker til forplejningen i forbindelse med eksempelvis 
vegetariske-, allergisk- eller religiøse forhold.  Vi bestræber os altid på at imødekomme alles ønsker 
– og lykkes også næsten altid med det    

Særlige arrangementer: Vi har stor erfaring i at skræddersy større kursusarrangementer, 
personaledage og lign. Skriv til udlejning@kmkulturhus.dk eller ring på 3366 8424 for at få et 
tilbud og høre nærmere om mulighederne. 

  

Kursuspakke 1 
285 kr. pr person (Minimum 10 kuverter) 

Friskbrygget Kaffe/The ad lib hele dagen 

Morgen 
Lune rundstykker m. ost, marmelade og smør  

Frokost - Anrettet som buffet.  
Vi serverer altid; 
  

En lækker fiskeanretning 
Kalveculotte eller oksefilet med årstidens grøntsager 
2 skønne salater 
Brød & smør  
1 sodavand pr. person 

Eftermiddag 
Frugttærte med lækker marcipanbund fra håndværksbageriet Bender Tærter i Nordjylland. 
Serveres m. creme fraiche 

 

 

 

   



 

Kursuspakke 2 (for jer der kommer lidt senere) 
245 kr. pr person (Minimum 10 kuverter) 

Friskbrygget Kaffe/The ad lib hele dagen 

Frokost - Anrettet som buffet.  
Vi serverer altid; 
  

En lækker fiskeanretning 
Kalveculotte eller oksefilet med årstidens grøntsager 
2 skønne salater  
Brød & smør  
1 sodavand pr. person 

Eftermiddag 
Frugttærte med lækker marcipanbund fra håndværksbageriet Bender Tærter i Nordjylland. 
Serveres m. creme fraiche 

 

 

 

Kursuspakke 3 (for jer der går tidligt) 
250 kr. pr person (Minimum 10 kuverter) 

Friskbrygget Kaffe/The ad lib hele dagen 

Morgen 
Lune rundstykker m. ost, marmelade og smør  

Frokost - Anrettet som buffet.  
Vi serverer altid; 
  

En lækker fiskeanretning 
Kalveculotte eller oksefilet med årstidens grøntsager 
2 skønne salater  
Brød & smør  
1 sodavand pr. person 

 

 



Øvrige sortiment for kurser og møder  
Morgenmad - 40 kr. pr person 

Friskbrygget Kaffe/The, lune rundstykker, ost, marmelade og smør 

Sandwich - 65 kr. pr person 

Stor sandwich bolle med lækkert fyld 

 Kaffe, kande – 50 kr.  

The, kande – 50 kr.  

Kaffe, The og Dagens Tærte (serveres m. creme fraiche) – 45 kr.  

Frugt, hel – 10 kr. pr stk. 

Nøddemix – 20 kr. pr person 

Kildevand – 20 kr.  

Sodavand – 20 kr.  

Øl (flaske) – 25 kr.  

Vin (flaske) – 150 kr.  
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