Ind i gården, op ad trappen...

Om Kulturgyngen
Kulturgyngen er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus , der tilbyder Vejlednings- og opkvalificeringsforløb i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
§ 32. Kulturgyngen har mere end 25 års erfaring på området, og har indgået
partnerskabsaftale med Aarhus kommune.
Vores daglige drift består af restaurant/café, spillested, teknisk afdeling, grafisk
værksted og diverse bogholderi- og kontorfunktioner.
I Vejlednings- og opkvalificeringsforløb tilbyder vi pladser i alle afdelinger.
Med udgangspunkt i borgerens jobplan tilbyder vi effektive og målrettede 13
ugers forløb, hvor der tages højde for den enkeltes behov. Vi arbejder helhedsorienteret, og prioriterer anerkendelse og inklusion i vores dagligdag sammen
med borgeren.
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En vellykket fest...

EN VELLYKKET FEST
På Gyngen er vi bevidste om, at jeres fest ikke kan gøres om. Derfor vil vi gøre
vores bedste for at imødekomme jeres forventninger. Vi er altid lydhøre overfor jeres specielle ønsker, så vi i fælleskab kan skabe en vellykket fest.
Vi tilbyder en variation af muligheder lige fra receptionsbuffetter ud af huset
til helaftensarrangementer i vores hyggelige restaurant. Det er endvidere muligt at leje Gyngen og kombinere dette med et af de mange buffetforslag på
de følgende sider. Leje af Gyngen koster 4.000,- kr. og inkluderer personale
på aftenen.
For yderligere information og forespørgsler om ledige datoer kontakt venligst
Peder Bækhøj Zeuthen på 86192255 el. send en mail til gyngen@gyngen.dk

ØKOLOGISK RØDVIN

DESSERTVINE

Purato Nero d´Avola (Italien)
Drue - Purato
- Halvtør, frugtagtig vin på organisk dyrkede druer
og miljøvenlig emballage.
1 gl. 60,- kr.
1/1 fl. 198,- kr.

Warre´s Den Kongelige Livgardes Port (Portugal)

HVIDVINE
Dona Verano - Central Valley (Chile)

Drue - Chardonnay
- Aromatisk, medium fyldig, let fadlagret vin.
1 gl. 45,- kr.
1/1 fl. 160,- kr.
Anciens Temps Columbard- sauvignon blanc

(Frankrig)
- Let, elegant og springklar.
- Markant men blid smag af stikkelsbær, hyld og
grønt græs
1 gl. 55,- kr.
1/1 fl. 198,- kr.

ØKOLOGISK HVIDVIN
Purato Catarrato - (Sicilien)

Drue - Pinot Grigio
- Aromatisk halvtør vin på organisk dyrkede druer
og miljøvenlig emballage.
1 gl. 60,- kr.
1/1 fl. 198,- kr.

BOBLER

Asti

- Volpi piemonte, moscato, Italien
1 gl. 60,- kr.

1/1 fl. 198,- kr.

Codorniu 1551, Spanien Cava Brut

- Tør, sød, blød og frisk...alt i samme glas, smag af
citrus, honning og lidt appelsin
llile fl. (2 glas) 90,- kr.
1/1 fl. 248,- kr.

Drue - Touriga/Nacional/Franca
- Vinen er en sjælden nydelse med fornem smag
af Vintage. Smagfuld og kraftig.
1 gl. 60,- kr.
Sol del Mediterraneo - Valencia (Spanien)
Drue - Moscatel
- Dejlig sød, med karakter af rosin og citrusfrugt.
1 gl. 35,- kr.

ROSÉVIN

Tommasi - Chiaretto, Bardolino (Italien)

Drue - Corvina/Rondinella
- Flot laksefarvet rosé, med en fyldig, aromatisk
halvtør smag.
1 gl. 60,- k r
1/1 fl. 198,- kr.
Raimat Clamor Rodsado - Coster del serge

(Spanien)
- Sødmefuld smag af jordbær, kirsebær og et boost
af grapefrugt
1/1 fl. 228,- kr.

VINKORT
RØDVINE

HELAFTENS ARRANGEMENT
Velkomstdrink
Buffet eller 3 retters menu

Dona Verano - Central Valley (Chile)

Drue - Cabernet Sauvignon
- Halvtør, frugtagtig med smagsnoter af blomme og
solbær.
1 gl. 45,- kr.
1/1 fl. 160,- kr.

Vin/øl/sodavand/isvand ad libitum under maden

IISestante

Natmad

Kaffe/the med sødt

Ripasso della Valpolicella (Italien)

Drue - Corvina/Rondinella
- Halvtør, fyldig vin - lagret i 18 måneder på fad.
1 gl. 80,- kr.
1/1 fl. 298,- kr.
Raimat Viña 43, Costers del Segre (Spanien)

Drue - Tempranillo
- Intens kirsebærrød farve med komplekse aromaer af mørke blommer og krydderier.
Kraftig og harmonisk.
1 gl. 60,- kr.		
1/1 fl. 198,- kr.
Weighbridge, Peter Lehmann (Australien)

Drue - Shiraz
- Mørke og krydrede nuancer i næsen med et
strejf af peber og en fyldig smag af modne bær.
1 gl. 60,- kr.
1/1 fl. 198,- kr.
(Frankrig)
- Mørk og fløjsblød, smag af sveske, lavendel, urter
og en anelse grannål.
1 gl. 55,- kr.
1/1 fl. 198,- kr.

Anciens Temps, Grenache/Merlot

Inklusiv leje af lokale, duge, servietter, lys og blomster
Pris pr. kuvert:
Buffet 		

645,- kr.

3 retters

675,- kr.

EKSEMPEL PÅ BUFFETTER

RECEPTIONSBUFFET

BRUNCH BUFFET

BUFFET 1

BUFFET 2

Minimum 35 pers. (249,- pr. kuvert)

Minimum 35 pers. (279,- pr. kuvert)

BUFFET 3 Sammensæt din buffet af 4 forskellige retter.
Minimum 35 personer (120 kr. pr. person)

Serveres fra kl.10.30 til kl. 15.00
Minimum 35 personer (185 kr. pr. person)

Varmrøget laks m. purløgscreme
Salat caprese
Grillet årstidsgrønt m. små salater
Grøn salat m. hylde/ sennepsvinaigrette
Spinat/porretærte
Blomkål i dijonaise
Lun kartoffel vendt m. artiskok og kapers
Kylling i kikærter og sherry
Svineskank braisseret i mørkt øl m. urter
Lun æblekage m. mandler og rørt vaniljeis

Hvidvinsdampet rødspætte m. salsa verde
Ceasar salat
Grøn salat m. artiskokker og parmesan
Cous-cous salat m. mynte og saltede citroner
Salat af stegte auberginer og rucola
Salat af cherrytomater og puylinser
Porre/brocolli/mandel tærte
Gulerødder sauteret m. timian og chardonney
Persilleristede kartofler
Helstegt kalvefilet
Rødvinsbraisseret unghane m. perleløg, champignon
Røget brie/urte brie/blå kornblomst m. pesto og
tapenade
Honning/appelsin pannecotta m. syltet citrusfrugt

EKSEMPELVIS
Rimmet hvid fisk
Varmrøget laks
Blæksprutte m. aioli
Dampet torsk rørt m. krydderurter
Gravad okseinderlår
Confit af røget kylling
Røget brie
Krydderurte ost
Blå kornblomst
Cremet gedeost
Brownie
Tunesisk citrus kage

Lufttørret skinke
Chorizo pølse
Røræg og bacon
Snack pølser
Varmrøget laks
Spinattærte
Perlebygsalat
Humus og oliven
Marmelade
Skæreost
Røget brie
Frugt
Sødt/kage
Brød og smør
Kaffe/the/juice

(også ud af huset)

-Hertil brød/ smør/ humus/ aiole el. salsa

(også ud af huset)

-Hertil brød/ smør/ humus/ aioli el. salsa

Bestilling af mad ud af huset
Betaling skal ske ved afhentning eller efter aftale.
Engangsfade koster 15 kr. pr. stk.
Maden afhentes på Gyngen.

Konto oplysninger:
Reg. nr.: 2211 Kontonr.: 5800009468

(også ud af huset)

