
VI HAR LØSNINGEN

MAD 
FEST 
RECEPTION 
JUBILÆUM 

LOKALER TIL ALLE FORMER FOR 
FESTER OG BEGIVENHEDER 

STRUER
ENERGI PARK
STRØM TIL DET LOKALE LIV

Skal du holde fest, foredrag, foreningsmøde,  
modeshow, vinsmagning, reception eller  
jubilæum. Struer Energi Park tilbyder  
de perfekte rammer for dit firma eller  
privat arrangement.



VI TILBYDER DE PERFEKTE RAMMER FOR DIT ARRANGEMENT,  
SKRÆDDERSYET NED TIL MINDSTE DETALJE FOR AT GIVE DIG  

OG DINE GÆSTER EN FANTASTISK OG FESTLIG OPLEVELSE 

Fødselsdag - Bryllup - Konfirmation - Barnedåb - Mærkedage - Seniorfest 
Bal - Klassefest - Svendegilde eller anden festlig begivenhed. 

Dertil kommer lyse møde- og fest/konferencelokaler. 

Firmafest - Personalefest - Sommerfest - Reception - Jubilæum 
Julefrokost eller Teambuilding.

FOR BOOKNING AF LOKALE: 
Kontakt: Serviceleder Morten Bach Andersen på tlf. 22122038 eller  
info@fritidscenterstruer.dk. Har du brug for yderligere oplysninger  

kontakt da venligst Centerchef Peder Pedersen på tlf. 61130465  
eller peder.pedersen@fritidscenterstruer.dk.

SKAL DU HOLDE FEST ER STRUER ENERGI PARKS 
LOKALER OG FACILITETER ET PERFEKT VALG

LEJE AF LOKALE:

Sal med plads til: 80-100 personer Pris: 1.875.- incl. moms
Tilkøb køkken:   375.- incl. moms

Lokale nr. 2, plads til: 40 personer  750.- incl. moms
Lokale nr. 3, plads til: 40 personer  1.000.- incl. moms
Tilkøb køkken:   375.- incl. moms



LÆKKER MAD TIL 
FESTEN, RECEPTIONEN 
ELLER VINSMAGNINGEN 
Vi samarbejder tæt med Gl. Amstrup  
Slagteren i Struer og Schous Brasserie, Struer,  
og alt mad vil være leveret derfra. Du er altid  
velkommen til at kontakte os, for at høre, om  
lokaler er ledige – jo før du kontakter os, jo bedre.



HELSTEG PATTEGRIS 
Serveres med flødebagte kartofler samt ristede 
petit kartofler, to af årstidens skønne salater - 
toppet med bær, feta og kerner.  
Hertil sauce verte og rustikke madbrød. 

Pr. pers. 159,-
Min. 35 personer
Udskæring af gris bestilles separat

STEGEBUFFET A 
Helstegt kalvefilet samt porchetta 
Serveres med flødebagte kartofler og pikant  
ristede kartofler. Hertil to af årstidens skønne 
salater med lækkert topping. Svampesauce og 
rustikke madbrød. 

Pr. pers. 169,-
Min. 10 personer

STEGEBUFFET B 
Venøbøf á la Belinda samt urtemarineret svinefilet. 
Serveres med nødderistede kartofler, svampesauce 
samt dagens spændende salat. Rustikke madbrød 
og urtedressing. 

Pr. pers. 169,-
Min. 10 personer

STEGEBUFFET C 
Kongenshus lammesteg samt svinemørbrad i svøb. 
Serveres med kartoffel/porrer kage og græske 
kartofler. Hertil rødbede tzatziki, æblesalat samt 
årstidens grønt. Rosmarin sauce og rustikke 
madbrød. 

Pr. pers. 189,-
Min. 10 personer

TAPAS BUFFET 
Pikant kyllingesalat med bacon & sprødt rugbrød
Cremet lakserillette med syre og grønt
Tuntatar med rejer og rogn
Seranoskinke med hjemmelavet urte humus 
Udvalg af spændende pølser,  
serveres med grønkåls- samt ærte pesto
Cremet paté med syrligt grønt
Urtefrikadeller med grøn kartoffelsalat
Små lune kødpies
Danske og udenlandske oste,  
serveres med druer, spanske oliven, sylt og knas.
Spændende brød, kiks og sprødt

Pr. pers. 245,-
Min. 15 personer



HEL AFTENS BUFFET A 
Forret:
Røget landskinke fra eget røgeri 
serveres med grønkålspesto, syrlig æblesalat 
samt råsyltede tranebær.

Hovedret:
Rosastegt kalv samt svinemørbrad i svøb,  
serveres med kartoffeltårn og salt kartofler,  
årstidens skønne salater, kraftig skysauce  
og rustikke madbrød.

Dessert:
Italiensk chokolade panna cotta med syrligt  
knas og friske bær. 

Pr. pers. 249,-
Min. 10 personer

HEL AFTENS BUFFET B 
Forret:
Cremet tuntatar toppet med rejer og knas.
Røget okseinderlår på bund af grønt, toppet med 
havtorn, spirer og popcorn.

Hovedret:
Rosastegt kalvefilet samt italiensk inspireret 
kalkunbryst, serveres med flødebagte kartofler, 
nøddekartofler og svampesauce. Hertil årstidens 
spændende salater, dressing og rustikke madbrød.

Dessert:
Hjemmelavet islagkage med makronbund,  
toppet med chokolade, skum og friske bær,  
hertil hindbærcoulis. 

Pr. pers. 279,-
Min. 10 personer



DEN KLASSISKE FROKOSTBUFFET 
2 slags sild med hjemmelavet karrysalat.

Varmrøget laks med urtecreme.

Æg og rejer med mayonnaise.

Pandestegte fiskefileter med citron  
og grov remoulade.

Ribbensteg med hjemmelavet rødkål og surt.

Frikadeller med hjemmelavet agurkesalat.

Lun leverpostej med bacon, svampe og rødbeder.

Trifli med jordbær, rabarber,  
vaniljecreme og knas.

Ostebræt med oste fra nord og syd. 
Hertil syltet tilbehør.

Hjemmebagt brød og smør. 

Pr. pers. 275,-
Min. 10 personer

SPECIALBUFFET 
Varmrøget laks med urtecreme, karse og tomater.

Tapasfade med italienske og spanske pølser/
skinker og tilbehør.

Rosastegt oksefilet med ristede kartofler og 
rødvinssauce.

Langtidsstegt svinefilet med hvidløg og timian, 
hertil svampesauce.

3 slags salater og dressing.

Hjemmebagt brød. 

Pr. pers. 250,-
Min. 10 personer

SKÆREBUFFET 
Porcheret kalveculotte med svampecreme.

Ølmarineret skinkesteg med rosmarin  
og honning, hertil sky af saucen.

Smørristede kartofler med urter og smør.

Flødekartofler med rodfrugter og chili.

Brownie med nødder og hvid choko,  
hertil vaniljeparafit og bærcreme.

3 slags mixede salater. 

Hjemmebagt brød samt pesto. 

Pr. pers. 250,-
Min. 10 personer



SCHOUS FORÅRSBUFFET 
Varmrøget laks hertil syltede løg,  
citron & ærtecreme og ærteskud. 

Frisk dampede asparges med rygeost, 
rejer og søde tomater. 

Blinis med stenbiderrogn og rødløg.

Ristet unghane med salvie og hvidløg,  
hertil purløgscreme.

Grillet kalvefilet med saltbagte kartofler 
og rødvinssauce.

Marinerede kartofler vendt med friske ærter,  
samt dijon sennep og syrnet fløde.

Tomatsalat vendt med løg, kørvel og koriander, 
hertil frisk mozzarella.

Salat vendt med fennikel, grønt,  
hyldeblomst og citron.

”Gulerodstzatziki” med hytteost og spidskommen.

Ostebræt med syltet tilbehør.

Mazarinkage med rabarber, jordbær og vanilje.

Hjemmebagt grovbrød og smør. 

Pr. pers. 295,-
Min. 10 personer

SCHOUS SOMMERBUFFET 
Lun laks, hertil salat med avocado, radiser,  
urter og cremet spinat.

Hvidvinsdampede muslinger med hvidløgs-  
og persillecreme.

Ausumgaard skinke med pesto og melon.

Pocheret svinemørbrad med pommes Anna 
og stuvede skovsvampe.

Grillet lammeculotte eller kalveculotte med  
rosmarin. Hertil sauce af skyen.

Nye kartofler vendt med specialdressing
og krydderurter.

Klassisk Cesar Salad med parmesan og croutoner.

Sommersalat med sprøde grøntsager og  
mormordressing.

Hvedekerner vendt med trøffelolie,  
urter og piement. 

Ostebræt med syltet tilbehør.

Jordbær-rabarbertrifli med vaniljecreme og knas.

Hjemmebagt grovbrød og smør. 

Pr. pers. 295,-
Min. 10 personer



SCHOUS EFTERÅRSBUFFET 
Varmrøget laks med rodfrugter og mandler.

Ovnbagt torsk med citron og urter  
samt små salater.

Røget dyrekølle fra Klosterheden med  
peberrod og syltede tyttebær.

Langtidsstegt oksefilet med hvidløg og timian. 
Hertil sauce af skyen.

Rosastegt andebryst med glaseret rødløg  
og orangesauce.

Ristede kartofler med urter og  
estragon mayonnaise.

Græskarsalat med vinaigrette og ristede kerner.

Spidskål vendt med sennepsdressing, løg og urter.

Rucola salat vendt med bagt selleri,  
citron og ristede peber.

Ostebræt med syltet tilbehør.

Mazarinkage med chokolade, blommer og fløde.

Hjemmebagt grovbrød og smør. 

Pr. pers. 295,-
Min. 10 personer

SCHOUS VINTERBUFFET 
Confit af svineskanker, hertil rødbedechutney, 
ristede nødder og grønt.

Dampet rødspættefilet, hertil salat med spelt, 
ristede svampe og æbler.

Rimmet torsk med urtemayonnaise og vagtelæg.

Langtidsstegt lammekølle med hvidløg og persille 
samt kartoffelgratin.

Kalveculotte stegt med rosmarin,  
hertil sauce af skyen.

Ristede kartofler med urter og sauce verte.

Glaserede beder med saltede mandler og bacon.

Spinatsalat vendt med pesto,  
bagte rødder og citron. 

Hvidkålssalat vendt med dild, syrlig fløde og 
ristede kerne.

Ostebræt med syltet tilbehør.

Lun æbletærte med ingefær, nødder og creme.

Hjemmebagt brød. 

Pr. pers. 295,-
Min. 10 personer

STRUER
ENERGI PARK
STRØM TIL DET LOKALE LIV

Morten Andersens Passage 7, 7600 Struer
Telefon: 97 85 19 67, www.struerenergipark.dk


