
Hvis Deres gruppe skal have et stop undervejs på turen for at strække benene og 
få noget lækkert at spise, tilbyder vi vores populære “STOP  PÅ  VEJEN” menu.

 Menupriser: 

  2-retters buffet      kr. 195,- 
  1  ekstra ret       kr. 65,- 
  Kaffebord  (2/2 bolle med smør og kringle) kr. 125,-
  Morgenbuffet      kr. 95,-
  Frokostbuffet med lune retter    kr. 168,-
  Brunchbuffet      kr. 185,-
  Øl        kr. 40,-
  Vand        kr. 35,-
  Glas husets vin       kr. 68,-
  1 fl . husets vin       kr. 298,-

“Stop på vejen” serveres dagligt i tiden kl. 11.00-19.00. Efter kl. 19.00 samt lørdag og 
søndag dog med et tillæg på kr. 35,- pr. couvert. Max 2 timer. 

Alle priser er netto og gældende i år 2023 for minimum 20 personer. 1 person fri pr. 
20 betalende gæster.

Skulle De få brug for yderligere oplysninger, eller har De andre ønsker, er De 
naturligvis altid velkommen til at kontakte os. Det skulle glæde os at byde Dem og 
Deres gæster velkommen på Hotel Vissenbjerg Storkro.

Med venlig hilsen

STOP PÅ VEJEN OVER FYN
2023



FORSLAG TIL MENUER
2-retters buffet

Forretter: 
Tunmousse pyntet med salat og asparges

Aspargessuppe med kødboller
Marineret kylling på frisk salat 

Alle forretter serveres med lune fl ûtes

Hovedretter:
Schnitzel med ærter, majs og pommes sautées

Stegt svinekam med rødkål,  brune og hvide kartofl er samt surt
Kalvesteg som vildt med 1/2 æble, brune og hvide kartofl er samt surt

Stegt fl æsk med hvide kartofl er og persillesauce

Desserter: 
Gammeldags æblekage med fl ødeskum.

Dagens fromage med frugtsauce
Islagkage

Frokostbuffet (eksempel):
Sild med karrysalat

Lun fi skefi let med remoulade og citron
Halve æg med rejer

Varmrøget laks 
2 slags pålæg
3  lune retter

Salat
Ostebræt

Dessertkage
Brød og smør

Brunchbuffet:
Kaffe/te, mælk og 2 slags juice

Diverse rundstykker, franskbrød og rugbrød
Ost, 2 slags marmelade, nutella, honning og smør

2 slags pålæg og lun leverpostej
Bacon, brunchpølser og røræg

Skåret frugt og wienerbrød

Morgenbuffet:
Kaffe/te, mælk og 2 slags juice

Diverse rundstykker, franskbrød og rugbrød
Ost, 2 slags marmelade, nutella, honning og smør

2 slags pålæg og lun leverpostej 


