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Restaurant Empire  
på Hotel Herman Bang



Arrangementet starter med en god velkomstdrink 

Vælg en forret: 
Italiensk antipasto: 2 slags oste, 2 slags charcuterie samt lidt tilbehør 

Snack board med Kentucky fried chicken, onion rings & cheese tops samt dressing 
Klassisk rejecocktail 

Tarteletter med høns i asparges 
Blinis med tunmousse og rejer 

Årstidens suppe med brød 

Vælg derefter din favorit buffet: 

Italiensk buffet: 
Kylling saltimbocca - kylling med parmaskinke og salvie 

Helstegt oksefilet med kraftig rødvinssauce og svampe  

Bruschetta: italiensk brød ristet i ovnen med olivenolie - 2 varianter 

Pandestegte små kartofler drysset med frisk rosmarin 

Italiensk pastaret - variant efter årstiden 

Caprese: Tomater, mozzarella og basilikum 

Blandet salat med friskbagt landbrød 

Grissini brødstænger og store oliven 

En god dag på restaurant Empire - vi hjælper dig godt på vej  
Velkommen i historiske rammer midt i Frederikshavn  

Vi afholder alle former for arrangementer og står til rådighed med inspiration og gode forslag 



Vælg en dessert:  

Husets kage: friske bær på mazarin bund med marengs top & flødecreme  
Brownie med frisk frugt og vaniljeis 

Æblekage med flødeskum og makrondrys 
Trifli med årstiden fyld 

Pandekager med vaniljeis og tilbehør 

Incl. kaffe & te 

Amerikansk buffet: 

American BBQ spareribs 
Oksefilet 

Southern fried chicken:  
kylling med krydret panering 

Broccoli salat 
Kartoffelsalat med frisk purløg 
Flødegratinerede flødekartofler 

Grillede majskolber 
Vandmelon i skiver 

Blandet salat med friskbagt landbrød 

Klassisk Dansk buffet: 

Fiskefilet med remoulade  

Rejer med mayonaise og citron 

Brød & smør 

Oksefilet med ovnbagte kartofler, grøntsager 

Kold bearnaise creme 

Svinekam med sprøde svær, rødkål og agurkesalat 

Butterdejsstænger med pikant ost & grønt  

Pasta salat 

Dagens salat med dressing 

Tilvælg evt. lidt farvel hygge:  
Blandede pizzaer          Snitter           Karry suppe med kylling og brød           Hot dogs med tilbehør 

Priser: 
Komplet med:  velkomstdrink, forret, valgfri buffet, dessert med kaffe/te samt  

samt bordopdækning og fri parkering : kr. 545 
         Incl. soda, øl og vin ad libitum: kr. 795  

Tilvalg af farvel hygge: kr. 75



Diverse 
Vi har vores højloftede og lyse “ SALEN “  -  med plads til ca. 55 spisende   

Vi har vore hyggelige “ HERMAN “  -  med plads til ca. 25 spisende 
Vi tilbyder også lokaler i vores cafe og restaurant efter aftale 

Hotel Herman Bang med 53 værelser tilbyder attraktive priser   
Arrangementer er op til 6 timer  

Brunch: 
Scrambled eggs, sprød bacon, brunchpølser 
Lun leverpostej med champignon og bacon 

2 slags pålæg 
Amerikanske pandekager 

Oste med vinduer og peberfrugt 
Græsk yoghurt med acacie honning og müsli 

Frugtfad 
Friskbagt rugbrød, specialbrød og rundstykker 

Et glas italiensk Asti samt æble/appelsinjuice og kaffe/te ad libitum   

   

Vi tilbyder også  
3 retters menu med tallerkenservering 

Smørrebrøds buffet 
Snitter, boller og lagkage med kaffe/te 

- Tag en snak med os om mulighederne 

  

       Brunch: kr. 279  

Vi glæder os til at tage imod jer  


