
Kongsøre Camping 
Dorte og Henrik Skovsgaard, Egebjergvej 342, 4560 Vig 

Tlf.  59329080- 30483065 

Mail: Kontakt@kongsoerecamping.dk  Web: www.kongsoerecamping.dk 

 
 
 

 

MINDEHØJTIDELIGHED 
Vi ved at det sidste farvel altid er det sværeste, men samtidig også meget vigtig for de efterladte. 

 

 

 

Forslag 1 

Hjemmebagte boller, skåret ost, 2 slags pålæg 

Dagens kage eller kringle 

Kaffe og The a` libitum 

Pris pr. person Kr. 99,- 

 

Forslag 2 

Hjemmebagte boller med smør 

Dagens kage eller kringle 

Kaffe og The a` libitum 

Pris pr. person Kr. 79,- 

 

Forslag 3 

3 snitter efter kokkens valg, uspecificeret 

Dagens kage eller kringle 

Kaffe og The a` libitum 

Pris pr. person kr. 129,- 

 

 

 

 

Lokaleleje, 500 kr. for ca. 3 timer. 

Kuvertpris er inkl. Opdækning, afrydning og rengøring af lokalet. 

Minimum 20 kuverter. Børn til og med 12 år – halv pris. 
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FORPLEJNING TIL MØDER. 
 

Hold møde eller mindre selskab, med mulighed for at slappe af, da der er sørget for alt i lokalet. 

 

 

Forslag 1 

Dagens ret 

Småkager 

Kaffe og The a` libitum 

Pris pr. person Kr. 109,- 

 

Forslag 2 

3 snitter efter kokkens valg, uspecificeret 

Dagens kage eller småkager 

Kaffe og The a` libitum 

Pris pr. person kr. 129,- 

 

Forslag 3 

Dagens ret 

Dessert 

Kaffe og The a` libitum 

Pris pr. person Kr. 139,- 

 

 

Lokaleleje, 500 kr. for ca. 3 timer. 

Kuvertpris er inkl. Opdækning, afrydning og rengøring af lokalet. 

Minimum 10 kuverter 

 

 

Eksempler på dagens ret. 

- Chili con Carna med ris og tilbehør 

- Hamburgerryg med flødekartofler og grønt. 

- Kartoffel/porre suppe med sprødt og brød til. 

- Nakkefilet med kartofler, grønt og brun sauce. 

- Hakkebøf med bløde løg, ovnkartofler og sauce 

- Gryderet med ris og salat (vælg mellem okse eller svinekød) 

- Kyllingeret med ris og salat (vælg med karry eller sur/sød sauce) 
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