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Milling Hotel Søpark 
Vestergade 29
4930 Maribo 

Telefon: +45 54 78 10 11 

Mail: Soepark@millinghotels.dk

www.millinghotels.dk
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Buf fe t  1

Kr. 315,- pr. person

Serves på tallerken 

FORRET

Smørdampet Ising filet med urtemayo         
 & broken gel på rødløg & radisser
Røget svinemørbrad med æblekompot        
 & salsa på tranebær & rødbeder
Cannelloni af røget laks med rygeost &
sprødt rugbrød

Vælg mellem

Bagt laks med chili, honning & sesam 
Kyllingebryst tilberedt i rosemarin & honning
Ølbraiseret svinekæber 
Kalkun fyldt med soltørrede tomater
Mør oksefilet Langtidsstegt 
Flæskesteg med sprøde saltede svær

HOVEDRET

Lun Grøntsagstærte
Bagte rodfrugter vendt med persille
Flødekartofler & Timiankartofler
Frisk varieret salatbar 

Rødvins- & Bearnaisesauce 

Serves på buffet

Mazarinkage med karamel & nødder
Panna Cotta med lakrids 

DESSERT
Serves på buffet
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Buf fe t  2

Kr. 345,- pr. person

Serves på tallerken 

FORRET

Tatar af røget laks med sennep, creme fraiche & purløg
Dampet rødtungefilet med spinat og havtorn Beurre Blanc
Oksecarpaccio med løg marmelade & sprøde løg
Bresaola med langtidsbagt tomater, pesto & frisée salat

Vælg mellem

Helbagt laks med lun skaldyr
Sauté af lam med artiskok & timian
Kalvecuvette stegt med rosmarin 
Kalkunbryst tilsat røg
Skinke yderlår med svær 

HOVEDRET

Kartoffel røsti & Hvidløgskartofler 
Kålsalat med syltet havtorn
Klassisk blandet salat
Tomatsalat med mozarella
Pastasalat med grillet peberfrugt 

Sauce bordelaise & Tomatsauce

Serves på buffet

Nougattærte
Chokoladekage med bærkompot
Rav Ost med appelsinkompot

DESSERT
Serves på buffet
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Buf fe t  3

Kr. 395,- pr. person
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Serves på tallerken 

FORRET

Kammuslinger med gulerodspuré, crudité af gulerod & gulerods
bouillon  
Røget oksetyndsteg med blomkålscreme & rodfrugt chips 
Tigerrejer i Soya med pinjekerner & artiskokker
Ballotine af laks med citronmayo, rødløgsgel & frisée salat

Vælg mellem

Bagt laks med løg & grøn aioli 
Risotto med svampe
Porchetta 
Lammekrone med hvidløg 
Kalvefilet med rosmarin 
Okseculotte rødvinsmarineret  

HOVEDRET

Pommes Anna & Timian kartofler 
Brændt spidskål 
Spinattærte med laks
Bønnesalat med fetaost og oliven 
Marineret coleslaw 
Klassisk blandet salat
Hvedekerner med grillet artiskok & peberfrugt 

Trøffelsky & Æblesauce

Chokoladekage med marengs, jordbær & fløde
Forskellige oste med syltede valnødder

DESSERT
Serves på buffet



Natmad
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NATMAD

Aspargessuppe

Mini Sandwich

Byg-selv-hotdog 

med kødboller & flutes  

3 slags

79,-

79,-

79,-

2 slags grøntsagstærte

Ostebræt 

med salat & brød

Danske & internationale oste, samt passende tilbehør,
med flutes & kiks

79,-

89,-

2 slags pålæg
Blandet salat
Lun leverpostej
Lune frikadeller

Brie
Brød & Smør

 med rødkål

99,-

NATMADSBUFFET

Prisen er pr. person

Prisen er pr. person



Dr ikkevarer  Pakker
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Velkomstdrink

Vin ad libitum under middagen

Kaffe med kransekagetoppe 

Husets vine, flaske øl & sodavand

379,- pr. person 

589,- pr. person 

3 TIMERS PAKKE

Velkomstdrink

Vin ad libitum under middagen

Kaffe med kransekagetoppe 

Husets vine, flaske øl & sodavand

6 TIMERS PAKKE

—

—

—

—



Diverse  pr i se r

www.millinghotels.dk

Prisen er pr. person

VELKOMSTDRINKS

Husets velkomstdrink

Nanci Carol Cava

Kir 

Hvidvin med hyldeblomstsaft & danskvand  

Hvidvin med solbærlikør

Spansk mousserende vin

59,-

59,-

59,-

Champagne Deutz 

Nanci Carol Cava 

CHAMPAGNE & CAVA
Prisen er pr. 1/1 flaske

Penedés, Spanien

Aÿ, Frankrig

Frisk & sprudlende, perfekt til velkomst

595,-

255,-

Husets vin pr. 1/1 flaske 
Øl, 33 cl. 
Sodavand, 25 cl.
Kaffe/Te 

Avec, 3 cl. 

ØVRIGE DRIKKEVARER

serveres med kransekagetoppe 

Cognac, Baileys, Grand Manier, Cointreau  

259,-

35,-

30,-

55,-

45,-



Overnatn ing

Alm.  dobbeltværelse, 1 - 2 personer, pr. nat 

Priser

Hvor skal du sove efter festen?

Når du holder dit festarrangement eller selskab på Hotel Søpark, kan vi tilbyde dig og dine

gæster overnatning på hotellet.

Vi har en masse hyggelige værelser, hvor der er mulighed for søudsigt i nogle af dem.

Check in fra kl. 14:00 på ankomstdagen

Inklusiv morgenmad 895,-

Enkeltværelse,  1 person, pr. nat 
Inklusiv morgenmad 795,-

Ekstra opredning
Max 2 opredninger pr. værelse 250,-

www.millinghotels.dk



Hvis du har nogle spørgsmål e l ler  mangler  oplysninger,
kontakt  da Hotel  Søpark på;  

te lefon:  +45 54 78 10 11
el ler

mai l :  soepark@mil l inghotels.dk

Prakt i sk  in format ion

Når du holder din fest på Hotel Søpark forefindes der nogle forbehold som
 vi forholder os til, da der i givne omstændigheder kan være andre forhold end som beskrevet.

Dette ink luderer  at :

Minimumsantal  for  selskaber er  20 personer

Der er  ingen garant i  for  at  få værelser med søudsigt

Fester  skal  være afs lut tet  k l .  01:30

Natmad serveres senest  k l .  01:00
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