
VELKOMMEN PÅ TRINITY
Vi vil gøre vort yderste for, at du oplever Værtskab i Særklasse! 

Året rundt er der altid masser af spændende aktiviteter - og noget for enhver smag.
I denne lille inspirationsfolder, vil du kunne se nogle at de events vi har planlagt i nærmeste 
fremtid. Ellers vil du altid kunne holde dig ajour på trinity.dk

God fornøjelse.

BOOK 
& BETAL NU TILBUD

Book & betal én af vores events 
til min. 2 pers. i receptionen, 
så belønner vi dig med 2 glas 
skønne bobler som kan nydes 

i brasserie G.
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Kom og oplev det nye brasserie G på Trinity Hotel & Konfe-
rence Center med skøn udsigt til Den Gamle Lillebæltsbro. 
Vores F & B Chef Stig Hansen og hans staff har længe pus-

let med tanken om et brasserie, der med enkel og lækker 
mad i en uformel og hyggelig atmosfære, kan tiltrække 
både de lokale og rejsende - året rundt.

I Frankrig og den frankofi le verden er et brasserie, en fransk restaurant med et afslappet atmosfære, som serverer få 
lækre og velsmagende retter, andre måltider og snacks. Ordet brasserie er fransk for “bryggeri”, og i udvidet betydning “i 
bryggeri branchen”. Et brasserie kan forventes at have professionel service, trykte menukort og traditionelt, hvide duge 
- modsat en bistro hvor dette ikke er forventeligt. Typisk, er et brasserie åbent alle ugens dage og serverer samme menu 
hele dagen. En klassisk brasserie ret er steak frites.

brasserie G har åbent alle dage fra 12.00

2-RETTER
MÅNEDENS TILBUD

Løgsuppe 
& 250g steak

kr.255,-
pr. couv.

SNACKS & SALATER

Den lille snack 45,-
hønse- & rodfrugtchips, urtedip 
& saltede mandler. 

Chèvre Chaud 95,-
med bagt gedeost på baguette, lufttørret 
skinke & honningsyltede valnødder.

Grøn salat 65,-
med oliven, rødløg, vinaigrette & Comté 
ost.

Vinter salat 75,-
med rucola, æble, kål, valnødder, blå-
skimmelost & dressing.

FORRETTER

Chevice af torsk 125,-
med syltet glaskål, agurk & æble.

Lufttørret okseinderlår 105,-
fra dansk angus med frugtkompot 
& krydderurter.

Løgsuppe 95,-
fransk inspireret med hjemmebagte 
hvidløgscrutons.

DESSERTER

Ostebræt 125,-
4 franske oste med sylt, knæk & sprødt.

Crème Brûlée 95,-
på hvid chokolade med vaniljeiscreme 
& syltede bær.

Kryddersyltede pærer  95,-
med mascarponecreme & nøddeis.

HOVEDRETTER

Steak af Striploin 225,-
på bund af selleri og friterede kapers, 
hertil pebersauce & pommes frites. 
Ønskes bearnaisesauce, tillæg kr. 15,-

Stegt skærising 225,-
med dampet porre, kål, kartofl er 
& hvidvinssauce.

Braiseret lammeskank 195,-
med rodfrugtmos & glaserede rødbeder 
i balsamico.

“G” Burger 165,-
af dansk Hereford oksekød, løgkompot, 
salat, bacon, cheddarost, sprøde løgringe 
& fritter, hertil vores egen ketchup og 
pebermayo. (fås også i vegetar udgave)
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kr. 425,-
pr. couvert 

inkl cava & appetizer

BOOK & BETAL VENLIGST PÅ TRINITY.DK ELLER RESERVÉR PÅ 82 27 17 17

KOM TIL FISK- & 
SKALDYRSAFTEN
FREDAG DEN 8. FEBRUAR
FRA KL. 18.00

FREDAG DEN 1. MARTS
FRA KL. 18.00

FORRETTER - 1. RUNDE PÅ BUFFETEN
• Stenbiderrogn med rødløg og creme fraiche
• Fiskesalat med bacon og syltet rødbede
• Roulade af røget laks med dild og kørvel
• Kogte krabbeklør med citron og dild dressing
• Lun farseret rødspættefi let på spinat i cremet hvidvins-

sauce
• Cremet skaldyrssuppe med urter og hvidvin

HOVEDRETTER - 2. RUNDE PÅ BUFFETEN
• Tunsteaks med citrongræs og ingefær
• Stegt rødfi sk med marinerede shitake svampe
• Laks papilotte med citron, æbler og fennikel
• Medaillon af kulmule med parmaskinke og porre
• Fish and chips med aioli og vinaigrette
• Skaldyrsragout i sprød butterdej.
Udsøgte garniturer der passer til de enkelte retter vil blive 
serveret til 

DESSERTER
• Chokolademousse i glas med kirsebærknas
• Saltet karamel med nødder og vanilje
• Trinity’s hjemmelavede is a la stracciatella
• Creme brulee med rørt vaniljeiscreme

VELKOMST & VINMENU
Vi starter med et glas Cava og appetizers som velkomst 
fra kl. 18.00 og den store fi sk- og skaldyrsbuffet er klar 
fra kl. 19.00.
Det er muligt at tilkøbe vores vinbarkoncept. Vi sam-
mensætter et rigt udvalg af vine som du kan vælge frit 
imellem. Du skal blot beslutte, om du vælger 3 skønne 
glas – eller går ad libitum frem til kaffen serveres.

Vinbar – 3 skønne glas  kr. 195,-
Vinbar – ad libitum  kr. 345,-

CONFERENCE   HOTEL   CELEBRATIONS   EVENTS
GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · DK-7000 FREDERICIA
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DinnerKoncert 
lørdag den

23. feb
kl. 18.30

DinnerKoncert med

KIM SJØGREN
Kom og oplev Kim Sjøgren dirigere en fornøjelig aften med 
nye operatalenter, en overraskelse og musikalske indslag.

Kim Sjøgren i selskab med egne bud på de nye stjerner på 
operahimlen, sopran Cassandra Lemoine, tenor Jonathan 
Koppel samt en gæstestjerne. Pianist Carol Conrad og Kim S. 
akkompagnerer med anekdoter og toner.

Der vil være mulighed for at tilkøbe vinbar-billetter denne aften,
3 skønne glas for kr. 195,- eller ad libitum for kr. 345,- pr. couv.

BOOK & BETAL VENLIGST PÅ TRINITY.DK ELLER RESERVÉR PÅ 82 27 17 17

PROGRAM FOR AFTENEN
Kl. 18.30 Servering af lækker    
 3-retters sæsonmenu

Kl. 20.30 Showstart, når dessert og  
 kaffe er serveret  

Kl. 22.30 Efter showet er Trinity’s  
 bar åben

Sopran Cassandra Lemoine

Kim Sjøgren, professor i violin & kammermusik

Tenor Jonathan Koppel

OVERRASKELSE:
Aftenens

 stjernegæst
DinnerKoncert

inkl. 3-retters menu 
& kaffe

kr.675,-
pr. couvert

DinnerKoncert 
inkl. overnatning

& stor mogenbuffet

kr.975,-  
pr. person

i delt dobbeltværelse
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GRATIS ADGANG - BARE MØD OP!

3. marts

ÅBENT
HUS
14.00-16.00

FASTELAVNSFEST & ÅBENT HUS
MED TØNDESLAGNING OG HELE HUSET DÆKKET OP TIL FEST

SØNDAG DEN 3. MARTS KL. 14.00-16.00

Du og dine kammerater er inviteret til fastelavnsfest 
med tøndeslagning. Efter tøndeslagningen underhol-
der Cirkus ABC - og cirkusdirektøren får brug for jeres 
hjælp til showet.
Kom udklædt, det er sjovere, vi glæder os til at se dig.

Tag dine forældre med, for vi holder Åbent Hus, så de 
kommer ikke til at kede sig. Vi byder alle på fastelavns-
boller, sodavand samt kaffe/te.

Hele huset er dækket op til fest
 - kom og bliv inspireret! 

• Selskabslokaler, smukt dækket op til fest med bl.a. 
konfi rmations-, bryllups-, jule- og øvrige festtemaer

• Restaurant Lillebælt m/ levende musik
• brasserie G - vores a la carte restaurant
• Historien om Trinity – tidslinje med QR-koder til fi lm
• Se mødelokaler og de nyrenoverede værelser
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PROGRAM

• Appetizer 

• 3-retters surprise menu

• Kaffe

BOOK & BETAL VENLIGST PÅ: TRINITY.DK ELLER RESERVÉR PÅ 82 27 17 17

Appetizer og 3-retters 
surprise menu

kr.245,-
pr. couvert.

Appetizer, 
3-retters surprise menu

og 3 skønne glas vin

kr.440,-
pr. couvert.

Fredag
22. marts

kl. 18.00

KOM TIL ELEV-AFTEN PÅ TRINITY!

En aften skabt fra bunden af vore dygti-
ge kokke- og tjenerelever på Trinity.

De har denne aften, det overordnede 
ansvar for opdækning af restauranten, 
udvikling og eksekvering af aftenens 
menu, valg af vine der passer til maden 
samt serveringen.

Vi håber, på stor opbakning til dette 
arrangment - og har derfor også prissat 
aftenen særdeles lukrativt.

VINBAR KONCEPT

Det er muligt at tilkøbe vores vin-
bar-koncept til dette arrangement. 
Vore dygtige tjenerelever har udvalgt 
vine, der matcher aftenens surprise 
menu perfekt. 

Vælg mellem 3 skønne glas eller 
vin ad libitum, frem til kaffen serveres.

Vinmenu – 3 skønne glas    kr. 195,-
Vinmenu – ad libitum      kr. 345,-

Vort vinkort er selvfølgelig tilgængeligt, 
ligesom det er muligt at købe øl og vand.

ELEV-AFTEN
HVOR TRINITY’S KOKKE- & 
TJENERELEVER VISER HVAD DE KAN!
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KOLDT
• Marineret sild med æggesalat af 

økologiske æg

• Røget sild med røræg, radiser 
og purløg

• Røget laks fra Kerteminde med 
marineret agurk og urter

• Sprød toast med rogn, rødløg og 
røget mayo

• Æg og rejer, hertil mayo

• Forårssalat med grønne asparges, 
tomat og forårsløg

OST/DESSERT
• Stort ostebræt med lækkert 

tilbehør

• Bagt æblekage med creme 
fraiche

• Pandekager med vaniljeiscreme 
og chokolade

• Udvalg af lyst og mørkt brød fra 
stenovn i eget bageri og smør 
serveres under hele frokosten

Pr. couvert

 kr. 275,-
Børn 3-11 år: 195,-

FAMILIE 
PÅSKEFROKOST
med aktiviteter & sjov for børnene

SØNDAG DEN 21. APRIL
KL. 12.00 - 16.00

RESERVÉR & BETAL VENLIGST PÅ REC@TRINITY.DK ELLER  +45 82 27 17 17

LUNT
• Fiskefi let med hjemmerørt 

remoulade og citron

• Stegt lammekølle med tzatziki 
og bådkartofl er

• Ungkvægculotte med glaseret 
pastinak og urtekartofl er

• Frikadeller med kartoffelsalat

• Kyllingenuggets med dip og 
grøntsagstave

PÅSKEFROKOST MENU

RESERVÉR 
& BETAL

VENLIGST PÅ 

TRINITY.DK



DET SKER PÅ TRINITY! 

SE MERE PÅ TRINITY.DK ELLER RING 82 27 17 17

TRINITY EVENTS 

2019

Forbehold for ændringer. Alle priser er pr. couvert inkl. moms. Børnepris gælder 3-11 år.
Reservation på +45 82 27 17 17 eller rec@trinity.dk
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GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · DK-7000 FREDERICIA
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Dato Event Tidspunkt Pris

Februar 8. Fisk &skaldyrsaften, buffet fra kl. 19.00 kl. 18.00 425,-

23. Kim Sjøgren med opera stjernefrø, DinnerKoncert kl. 18.30 675,-

Marts 1. Fisk & skaldyrsaften, buffet fra kl. 19.00 kl. 18.00 425,-

3. Åbent Hus og Fastelavnsfest med tøndeslagning kl. 14.00-16.00 GRATIS

22. Elevaften - skøn 3-retters menu fra vores dygtige elever kl. 18.00 245,-

April 21. Påskefrokost med børneaktiviteter kl. 12.00-16.00 Børn 195,- / 275,-

Maj 3. Hvidvin & Asparges, 4-retter & 4 skønne glas vin kl. 18.30 595,-

12. Mors Dag - 3 skønne retter fra kl. 17.00 Børn 150,- / 275,-

Juni 5. Fars Dag med stegt fl æsk og jordbær med fl øde fra kl. 17.00 Børn 125,- / 195,-

9. Pinsebord kl. 11.00-14.00 Børn 175,- / 275,-

23. Skt. Hansaften med grillbuffet, fadøl og bål på plænen kl. 18.00 Børn 135,- / 245,-

Juli Søndagsspisning for hele familen Mere info senere

August Søndagsspisning for hele familien Mere info senere

September Musiksurprise Mere info senere

Oktober 11. Vildtaften - velkomst fra kl. 18, buffet fra kl. 19. kl. 18.00 425,-

November 10. Mortensaften fra kl. 18.00 Børn 175,- / 345,-

15. Fisk & skaldyrsaften - juleudgaven m/hyggepianist kl. 18.30 Børn 395,- / 595,-

22. Julefest med tema kl. 18.00 625,-

December 1. Familiejulefrokost med Julekonen kl. 12.00-16.00 Børn 175,- / 275,-

6. Julefest med tema kl. 18.00 625,-

7. Julefest med tema kl. 18.00 625,-

13. Julefest med tema kl. 18.00 625,-

14. Julefest med tema kl. 18.00 625,-

31. Nytårsgalla med all inclusive kl. 15.00 2.650,-




