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SCT. JØRGENS GAARD

Sct. Jørgens Gård

Hospitalsgade
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SCT. JØRGENS GÅRD BYDER PÅ DE BEDSTE RAMMER FOR DIT ARRANGEMENT
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FESTEN

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Glæden og forventningerne er store til festen
uanset om det er konfirmation, bryllup, fødselsdag, bryllupsdag, barnedåb, jubilæum el. lign.

Børn: 0-3 år gratis // 4-11 år: halv pris

Vi garanterer en minderig dag med gode
oplevelser, hvor alt går op i en højere enhed.
Alt skal klappe: maden, opdækningen og
betjeningen.
Ved særlige ønsker til menu, som ikke står
beskrevet i menukortet, sammensættes en
speciel menu ud fra jeres ønsker.

Alle priser på fester er ved minimum 30 pers.
Ved færre end 30 personer tillægges 5% dog
minimum 20 personer.
Vi tillader, at I selv må medbringe sødt til kaffen
og evt. speciel bordpynt.
Ønsker I selv at medbringe drikkevarer, betales
proppenge – se under drikkevarer.
Drikkevarer til musikere afregnes efter forbrug.

Alle priser er inkl. opdækkede borde, lokaleleje
samt blomster.

Vi er gerne behjælpelige med underholdningen
til jeres fest.
Betalingsfrist: 14 dage
Ved booking af fest betales depositum på
kr. 3.000,Aflyses festen senere end 2 måneder inden
arrangementet, bortfalder depositummet.

SCT. JØRGENS GAARD´S HISTORIE
Den 15. december 1558 blev fundatsen for oprettelse af
hospitalet underskrevet af Christian d. 3. og den velgørende
institution kunne gå i gang med at hjælpe de syge, invalide
og fattige mennesker i Kolding.
Hospitalet fik stillet en stor grund til rådighed og kunne fra
dyrkningen af denne give ophold for ca. 25 mennesker ad
gangen. Løbende blev grunden dog solgt og de renter man
opnåede ved at sætte pengene i banken, rakte til at kunne
opretholde hospitalet – dog var der også en egenbetaling
fra beboerne. Det nuværende Sct. Jørgens Gaard blev først
bygget i 1578 – så den oprindelige bygning lå i det nuværende Sct. Jørgensgade ca. 250 m. fra den nuværende bygning. Denne blev opført i 1558.
Det første hospital bestod kun af den nuværende kirkesal
en opholdsstue, køkken, bolig til forstanderen og senge til
beboerne samt en såkaldt dårekiste. Et lukket ”fængsel” –
hvor psykisk syge patienter kunne opbevares. I 1804 blev
der bygget flere værelser langs gangen og kirkesalen blev
inddraget til værelser.

Tidligere var kirkesalen også opdelt med forstanderbolig for
enden og kirkesal i den resterende del af bygningen. En del
af kirkesalen brændte i 1617 – men blev genopført dog uden
plads til forstanderbolig.
De såkaldte lemmer – som beboerne kaldtes var de fattigste
beboere i Kolding og i 1912 ændrede man dog betegnelsen
til pensionærer.
Koldings første deciderede sygehusbygning blev bygget lidt
nord for Sct. Jørgens Gaard i 1838 i helt samme byggestil.
Men allerede i 1880 var den ikke længere tidssvarende og et
nyt hospital blev derfor bygget i Sct. Jørgensgade – det er i
dag lægeklinik og boliger.
I 1917 blev de to bygninger lagt sammen og der blev lavet et
nyt indgangsparti.
Først i 1975 blev Sct. Jørgens Gaard lukket som alderdomshjem og renoveret af Kolding Kommune. Siden er det
blevet anvendt af Koldings kulturliv til møder m.v. og i 2010
overtog SlotssøBadet ejerskabet af bygningen og bruges i
dag af SlotssøBadets administration, udlejning til forskellige
behandlere og Ældresagen samt til fester m.v.

FESTPAKKER
Dagsfest
kl.12.00-17.00 (5 timer)
Velkomstdrink, 3-retters menu/buffet, vin, øl,
sodavand og kaffe under hele festen.
Farvevalg af duge, servietter og blomsterdekorationer.
Pris pr. pers. 619,-*
Aftenfest
kl. 18.00-01.00 (7 timer)
Velkomstdrink, 3-retters menu/buffet, vin, øl,
sodavand og kaffe under hele festen.
Farvevalg af duge, servietter, og blomsterdekorationer.
Pris pr. pers. 719,-*
Ønskes barbord m/ 3 slags spiritus efter middagen
Pris pr. pers. 849,-*
Varer festen længere end 7 timen er prisen
kr. 2.500,- pr. efterflg. time inkl. fri bar og
drikkevarer
*Merpris kan forekomme ved enkelte retter, dette
vil fremgå i parentes.

RECEPTION
Reception med udsigt til Slotssøen
Ønsker I at afholde reception før festen, kan
dette afholdes i telt med udsigt til Slotssøen.
Priser på receptionsarrangement aftales ved
henvendelse ud fra jeres ønsker.

FORRETTER
- Tarteletter m/ høns i asparges
- Laksekræmmerhus m/ flødeost, urtesymfoni og brød
- Kold ærtesuppe m/ tigerrejer og dild
- Gratinerede grønne asparges m/ stegte tomater (vegetar)
- Hønsesalat på ananasring
- Tapastallerken
Blinis m/ stenbiderrogn
Carpaccio m/ hjemmelavet pesto og parmesan
Fyldt kylling m/ dadler, bacon og abrikos hertil ostecreme

72,- pr. pers.
82,- pr. pers.
72,- pr. pers.
72,- pr. pers.
72,- pr. pers.
(+25) 108,- pr. pers.

HOVEDRETTER
- Langtidsstegt, rosa kalv m/ kartoffeltårn, årstidens grøntsager og bearnaisesauce
- Oksemørbrad m/ ovnbagte krydderurtekartofler, grøntsagstimbale,
stegte grøntsager og rødvinssauce

216,- pr. pers.

(+35) 252,- pr. pers.

- Braiserede svinekæber m/ bagt kartoffelmos, ovnbagte petit kartofler,
rodfrugter og skysauce

198,- pr. pers.

- Langtidsstegt krondyrsteg m/ hvide kartofler, waldorfsalat, svampe-saute,
syltede bær og vildtsauce

216,- pr. pers.

- Kalvesteg stegt som vildt m/ waldorfsalat, hvide kartofler, surt/sødt og vildtsauce

204,- pr. pers.

- Vegetarisk Wellington m/ ovnbagte krydderurtekartofler, sæsonens grøntsager
og svampesauce (vegetar)

216,- pr. pers.

DESSERTER
-

Hjemmelavet islagkage
Brownie m/ hjemmelavet is og bærcoulis
Citronfromage
Mørdejstærte m/ chokolade og friske bær
Kokkens dessert: nøddekurv m/ is, friske frugter og bær
Pære Belle Helene m/ hjemmelavet is
Ostetallerken bestående af 3 slags oste m/ tilbehør og hjemmebag

78,- pr. pers.
78,- pr. pers.
78,- pr. pers.
78,- pr. pers.
78,- pr. pers.
(+25) 98,- pr. pers.

NATMAD
-

Byg selv hotdogs
Oste-pålægsbord m/ boller
Snitter
Æggekage m/ bacon, purløg, rødbeder og rugbrød
Hjemmelavede frikadeller m/ kold eller varm kartoffelsalat

72,- pr. pers.
72,- pr. pers.
72,- pr. pers.
72,- pr. pers.
72,- pr. pers.

BUFFETER
Buffet 1

BUFFETER
374,- pr. pers.

Buffet 3

425 kr. pr. pers.

- Marinerede rejer m/ friske krydderurter

- Honningbagt laks m/ fetacreme

- Koldrøget laks m/ urtecreme og rugbrødschips

- Crepes m/ skaldyr i hvidvinsbechamel m/ urter

- Kylling vendt i hjemmerørt pesto m/ parmesan
og sprødt

- Oksemørbrad m/ ovnbagte krydderurtekartofler
grøntsagstimbale

- Rosastegt kalv m/ ovnbagte kartofler

- Torskeloins m/ hollandaise og asparges

- Marineret nakkefilet m/ årstidens grøntsager

- To slags salater

- Fyldt kyllingebryst m/ svampe og flødeost

- Rødvinssauce

- To salater der følger årstiderne

- Frugttærter m/ creme fraiche

- Whisky- og bearnaisesauce

- Nougatis m/ skåret frisk frugt

- Chokoladekage

- Brød og smør

- Hjemmelavet is
- Friskskåret frugt
- Brød og smør
Buffet 2

300,- pr. pers.

Buffet 4 – frokostbuffet

275 kr. pr. pers.

- Tunmousse m/ æg og rejer

- Marinerede sild m/ karrysalat

- Melonsalat m/ serranoskinke

- Fiskefilet m/ remoulade og citron

- Marineret kyllingebryst m/ årstidens grøntsager

- Maskeret blomkål m/ æg og rejer

- Langtidsstegt kalvesteg m/ kartoffeltårn

- Lun leverpostej m/ bacon og svampe

- To salater der følger årstiderne

- Hjemmelavede frikadeller m/ kartoffelsalat

- Kryddersauce

- To slags pålæg m/ tilbehør

- Hjemmelavet islagkage

- Tærte m/ salat

- Skåret frugt

- Ost m/ kiks

- Brød og smør

HUSMANDSKOST
- Schnitzel af svinemørbrad, ærter, brasede kartofler og skysauce
- Klassisk italiensk lasagne m/ salat og brød
- Langtidsstegt kalvecuvette, salat, små stegte kartofler, grøntsager og sauce

119,- pr. pers.
99,- pr. pers.
119,- pr. pers.

- Karbonader m/ stuvede ærter og gulerødder samt kartofler

99,- pr. pers.

- Grill-køller m/ grøntsager, salat, kartofler og sauce

99,- pr. pers.

- Paneret svinekotelet m/ kartoffelmos og champignon a la creme

119,- pr. pers.

MINDESAMMENKOMST
Menu 1
- Kaffe/te, boller m/ smør, lagkage og småkager

149,- pr. pers.

Menu 2
- Kaffe/te, boller m/ pålæg og ost, kringle og småkager

125,- pr. pers.

Menu 3
- 3 snitter, småkager og kaffe/the
Har I særlige ønsker i forhold til blomster og farvevalg pålægges kr. 500,-

149,- pr. pers.

BRUNCH
Brunch på Sct. Jørgens Gaard er et 4-timers arrangement med start senest kl. 11.30.
Ønskes flere timer end 4, kan dette tilkøbes for 1.000 kr. pr. efterfølgende time.
Brunch 1

225,- pr. pers.

Brunch 2

275,- pr. pers.

- Rundstykker, rugbrød, mini wienerbrød

- Rundstykker, rugbrød, mini wienerbrød

- Pandekager m/ sirup

- Pandekager m/ sirup

- Græsk yoghurt m/ knas

- Græsk yoghurt m/ knas

- Scrambled eggs m/ bacon og pølser

- Scrambled eggs m/ bacon og pølser

- 2* pålæg m/ tilbehør

- 2* pålæg m/ tilbehør

- 3* oste m/ tilbehør

- 3* oste m/ tilbehør

- Røget laks m/ asparges

- Røget laks m/ asparges

- Tærte m/ salat

- Tærte m/ salat

- Kaffe, te og juice

- Lun leverpostej m/ svampe og bacon
- Frikadeller m/ kartoffelsalat
- Grøntsagsstave og frisk frugt
- Kaffe, te og juice

DAGSKURSUS
Hold jeres næste dagskursus i Kirkesalen på Sct. Jørgens Gaard.
Vi laver den ønskede bordopstilling i samråd med jer.
Lokalet råder over flip-over, projektor, mikrofoner samt højttaleranlæg.
Dagskursus 1

449,- pr. pers.

Dagskursus 2

425,- pr. pers.

- Morgenkomplet m/ morgenbrød, pålæg,
ost, frugt, kaffe/te

- Morgenkomplet m/ morgenbrød, pålæg,
ost, frugt, kaffe/the

- Frokostbuffet inkl. én øl eller sodavand

- Frokostbuffet inkl. én øl eller sodavand

- Eftermiddagskaffe med kage

- Isvand, kaffe/te og frugt hele dagen

- Isvand, kaffe/te og frugt hele dagen

DRIKKEVAREKORT

ØVRIGE PRISER

Husets vin
175 kr.
Sodavand
25 kr.
Øl
30 kr.
Fadøl 0,4
40 kr.
Kildevand
15 kr.
Spiritus, flaske
400 kr.
Spiritus, 2 cl.
35 kr.
Cognac/bailey, 2 cl.
35 kr.
Snaps/bitter, 2 cl.
35 kr.
Drinks
50 kr.
Fustager
1.800 kr.
Kaffe/te pr. kande
50 kr.
Særskilt drikkevarerkort kan tilsendes.

Morgenkomplet
95 kr.
Rundstykker, rugbrød, ost/pålæg, kaffe/the
Kaffe/te og kage
75 kr.
Kaffe/te og boller m/ pålæg og ost
75 kr.
Håndmadder
23 kr.
Uspecificeret smørrebrød
33 kr.
Specificeret smørrebrød
37 kr.
Uspecificeret sandwich
65 kr.
Specificeret sandwich
99 kr.
- Varmrøget laks
- Kylling og bacon
- Lufttørret skinke og mozzarella
Salat
99 kr.
- Varmrøget laks
- Kylling og bacon
- Vegetar
Kaffe/te, kande
50 kr.
Kaffe/te, kop
10 kr.
Kaffe/te og småkager
57 kr.
Vin, glas
50 kr.

Ønsker I selv at medbringe drikkevarer til jeres
fest, betales der proppenge. Proppenge betales
for hver åben flaske eller dåse.
Medbringes drikkevarerne i f.eks. 1,5 l. flasker
eller 3 l. kartoner ændres priserne.
Vin
100 kr.
Sodavand
20 kr.
Øl
20 kr.
Spiritus
200 kr.

