
Oplevelser i gå afstand fra hotellet: 
Gåsetårnet
Kun få meter fra Hotel Kong Valdemar ligger en af Dan-
marks mægtigste middelalderborge - Vordingborg. Fra 
Valdemar den Store grundlagde borgen omkring år 1160 
til Valdemar Atterdags død i 1375, stod Vordingborg i 
centrum for Danmarks udenrigspolitik. I løbet af de 200 
år udviklede Vordingborg sig fra et lille befæstet anlæg 
til en mægtig borg med 9 tårne og 12 halvtårne bundet 
sammen af en næsten 800 m lang fæstningsmur. Midt på 
slotsterrænet knejser det velbevarede 36 m. høje Gåsetårn. 
Historisk Botanisk Have - En smuk renæssance have 
Historisk Botanisk Have er en smuk anlagt blomster og 
urtehave, anlagt i 1921. Formålet med haven er, at samle 
de gamle almueplanter og vise hvordan en renæssancehave 
kan tage sig ud.
Dyreengen 
Det store engdrag ved borgen og ruin terrænet, er hjem-
sted for en bestand af sikahjorte og påfugle. Sikahjorten 
er af asiatisk oprindelse og har været på Slotsbanken siden 
1935. 

Oplevelser på Møn og Sydsjælland
Efter frokost kan i køre over Dronning Alexandrines bro 
og opleve Møn. Besøg bl.a. Danmarks største jættestue, 
Kong Asgershøj, og Møns berømte kirker med de unikke 
kalkmalerier. Fortsæt turen ud mod Liselund Slot & Park, 
Møns Klint og Geocenter Møns Klint. 

Læs mere på www.hotelkongvaldemar.dk eller ring til 
receptionen på tlf. +45 55 34 30 95. 

Lad turen gå til Vordingborg
og nyd en dejlig frokost på Hotel Kong Valdemar 

Læs mere på www.hotelkongvaldemar.dk 

Hotel Kong Valdemar
Hotel Kong Valdemar ligger i centrum af Vordingborg, 
tæt på havnen og nærmeste nabo er ruinerne af det 800 år 
gamle Vordingborg Slot, og midt på slotsterrænet knejser 
det velbevarede 36 m. høje Gåsetårn. Hotellet kan huse 
400 spisende gæster. 



BUFFETER

Buffet 1
Hjemmelavet stegte sild serveret m/rødløg, kapers og dild

Marineret sild serveret m/hvide løgringe og dild
Hjemmerøget laks m/rucola salat og krydderurt-dressing

Pastasalat m/oliven, feta og tomater
Hjemmelavet kartoffelsalat tilsmagt m/dijonsennep 

og friskhakket purløg
Lun leverpostej serveret m/bacon og svampe
Lun ribbenssteg m/bløde løg og agurkesalat

Hjemmelavede frikadeller m. syltede grønne tomater
Udvalg af europæiske oste serveret m. kiks og druer

Pr. kuvert kr. 135,-

Buffet 2
Hjemmelavede stegte sild serveret m/rødløg, kapers og dild

Marineret sild serveret m/hvide løgringe og dild
Karrysild serveret m/salat af syrlige æbler.

Blomkålssalat m/rapsolie, dijonsennep og purløg
Gravad laks serveret m. ræve sauce.

Lun fiskefilet m/remoulade og citron
Tarteletter m/høns i asparges

Bøf af frilandsgris serveret m/bløde løg og agurkesalat
Lun ribbenssteg m/rødkål

Udvalg af europæiske oste serveret m. kiks og druer

Pr. kuvert kr. 165,-

MENUER

2 retters menu kr. 140,-
3 retters menu kr. 175,- 

Vælg mellem :

Forretter:
Klassisk Rejecocktail m/salat og dressing

Hjemmelavet Fransk løgsuppe serveret m/ostebrød

Lakserillette serveret m/balsamico glace og 
krydderurtesalat

Hovedretter:
Braiseret oksebryst serveret m/saute af årstidens friske grønt-

sager, peberrodssauce og hvide kartofler

Helstegt filet af frilandsgris serveret m/saute af årstidens friske 
grønsager, smørristede kartofler og svampesauce.

Stegt Unghane bryst serveret m/bagt tomat, 
broccolitimbale, timian bagt kartoffel og rosmarin sky.

Desserter:
Hjemmelavede pandekager serveret m/vaniljeis

Vanilje pocheret pære serveret m/vaniljeis og 
chokoladesauce

Mazarinkage serveret m/årstidens frugt og 
jordbærparfait

Hotel Kong Valdemar
Pakker til busselskaber 2011

Algade 101 
4760 Vordingborg
Tlf. 55 34 30 95
Fax 55 34 04 95 
www.hotelkongvaldemar.dk
reception@hotelkongvaldemar.dk

1 genstand: sodavand kr. 25,- øl/akvavit kr. 30,- gl.vin kr. 40,-

Frisklavet kaffe serveret med klassisk hjemmelavet æblekage kr. 55,-

Ønskes andre menuer eller andet kan dette arrangeres efter aftale.
Priserne er baseret på grupper af min. 25 personer  (1 Chauffør + 1 guide uden beregning)


