
 

 
 

Selskabsmenu og arrangementspakker 

Festbuffet 

Brunchbuffet 

• Røget laks med hjemmesyltede asparges 

• Leverpostej med champignon 

• Pølser fra Gram Slot 

• Oste med tilbehør 

• Scramble æg med purløg 

• Brunchpølser fra Gram Slot 

• Økologiske marmelader  

• Økologisk skyr fra Gram Slot 

• Amerikanske pandekager med sirup 

• Hjemmebagt kringle 

• Frugt 

• Hjemmebagte boller og rugbrød med smør 

• Økologisk kaffe/te/juice/cacao og mælk fra Gram Slot 

299 kr. pr. kuvert. Min 20 per. (voksne). 

 

Frokostbuffet 

• Sild med hjemmelavet karrysalat 

• Æg og håndpillede rejer 

• Fiskefilet med remoulade og citron 

• Pølser fra Gram Slot 

• Røget okseinderlår  

• Frikadeller med økologisk rødkål 

• Leverpostej med bacon og champignon 

• Mørbradbøffer med blød løg 

• Hjemmebagte boller og rugbrød med smør 

• Gammeldags æblekage 

299 kr. pr. kuvert. Min 20 per. (voksne).  

 

 



 

 
 

 

Sønderjysk buffet 

• Solæg (fyldte og færdiglavet på fad) Fyld: Sennep, ketchup, HP sauce, Tabasco og eddike 

• Bakskuld med hjemmelavet remoulade, citron og dild 

• Sild med skrædderduelse og petit kartofler vendt i smør – drysset med persille 

• Kålpølser med grønkål og brunede kartofler 

• Hamburgerryg med flødekartofler 

• Stegt flæsk persillesauce og hvide kartofler 

• Airsju – sønderjysk kød og rodfrugter ragout  

• Rilette af marsk lam med dijon sennep og cornichoner 

• Snysk med ristet bacon og rødbeder (Snysk – flødestuvet kartofler med ærter og gulerødder) 

• Hjemmelavede frikadeller og gammeldaws hvidkål og asier 

• Brødtort 

368 kr. pr. kuvert. Min 20 per. (voksne). 

 

Gramgård buffet 

• Pølseplanke med pølser fra Gram Slot og hjemmesylt 

• Hjemmerøget laks med hjemmesyltede asparges 

• Langtidsstegt kalvefilet fra Gramgård 

• Timianstegt oksemørbrad fra Gramgård 

• Gram Slot ovnbagte petit kartofler med urter 

• Pommes Anna  

• 2 sæsonsalater med hjemmelavet dressing 

• Rødvinssauce 

• Whiskysauce  

• Hjemmebagt brød og smør 

• Kagetapas af hjemmelavede desserter og hjemmebagte kager 

415 kr. pr. kuvert.  Min 20 per. (voksne). 

 

 

 

 

 



 

 
 

Menu 

Forretter/mellemretter 

• Rejecocktail med håndpillede rejer, dild, citron og ørredrogn 

• Tartelet med høns og asparges i en cremet sauce 

• Carpaccio af Gram Slot røget okseinderlår, havtorn, havgus, saltede mandler og kørvel 

• Hjemmerøget laks, syltet rødløg, citron, urteslør, dildcreme  

• Sæsonens suppe fra Gramgård 

Hovedretter 

• Gammeldags oksesteg, glaserede perleløg, grønne bønner, gulerødder, blomkål, kogte kartofler 

samt skysauce 

• Gramgård langtidsstegt oksemørbrad med pommes Anna, sæsonens grønt og rødvinssauce  

• Gramgård oksefilet langtidsstegt med pommes rissolle, sæsonens grønt og pebersauce 

• Gramgård kalveculotte med ovnbagte Gram Slot kartofler, sæsonens grønt og whiskysauce 

Osteanretning 

3 danske oste med tilbehør. 

Desserter 

• Gram Slot Islagkage  

• Gatou Marcel med iscreme  

• Kagetapas 

• Sæsonens mousse med frugt 

Alle desserter serveres med syltet eller friske bær (efter sæson) samt chokolade og knas. 

3 retter – 368,- 

4 retter – 438,- 

5 retter – 500,-  

Priser er pr. kuvert. 

 

Natmad 

• Klassisk hotdog med tilbehør 

• Burger ”byg selv” med tilbehør 

• Bøfsandwich med det hele 



 

 
• Biksemad med rødbeder 

• Suppe 

• Gram Slot pølseplanke med tilbehør  

95,- pr. kuvert. 

 

Arrangementspakker 

Pakke 1 – 8 timer: 

• 1 gl. husets velkomstdrink 

• 3 retter eller buffet 

• Husets vinmenu ad libitum samt øl og vand  

• Kaffe/te 

• Natmad 

3 retter eller buffet - 799,- 

4 retter – 899,- 

5 retter – 999,- 

Alle priser er pr. kuvert. Min. 20 per. 

 

Pakke 2 – 8 timer: 

• Husets aperitif ad libitum med 3 slags saltede snacks 

• 3 retter eller buffet 

• Husets vinmenu ad libitum, samt øl og vand 

• Kaffe/te med sødt 

• Fri ”hård bar” efter dessert 

• Natmad 

3 retter eller buffet – 1195,- 

4 retter – 1345,- 

5 retter – 1495,- 

Alle priser er pr. kuvert. Min 20 per. 

 

 



 

 
 

Tilkøb 

Husets velkomstdrink 68,- 

Husets vin pr. fl. 298,- 

Fadøl 0,4 l. (fra Gram Slot - Pilsner eller Classic) 59,- 

Sodavand 0,4 l. 42,- 

Kaffe/te ad libitum 40,- 

Avec fra 45,- 

Drinks fra 75,- 

Dagens kage fra 45,- 

Kransekage 32,- 

Snack 58,- 

 

Gram Slot 

Adresse: Slotsvej 54/56  6510 Gram 

Tlf. 74 82 00 40 

Mail: booking@gramslot.dk  

www.gramslot.dk  
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