
VELKOMMEN PÅ TRINITY
Vi gør 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.
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* 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-bran-
chen”. Et brasserie kan forventes at have professionel service, trykte menukort og traditionelt, hvide duge - modsat en bistro, 
hvor dette ikke er forventeligt. Et brasserie er typisk åbent alle ugens dage og serverer samme menu hele dagen. En klassisk 
brasserie-ret er steak frites.

Frokostkort 12.00 - 17.30

Aftenkort 17.30 - 21.30
MÅNEDENS

2-RETTERS TILBUD

Løgsuppe & Coq au Vin

kr.235,-
pr. couv.

KUN AFTENKORT

SNACKS

Croque Monsieur 95,-
Toast af grovbrød med økologisk 
skinke, ostecreme & løg. Hertil 
cornichoner & dijonsennep.

Charcuterie bræt 125,-
med 3 slags charcuteri, 2 slags dansk 
ost, hertil syltede nødder, piment pickles, 
trøffelmayo & hjemmebagt stenovnsbrød.

FORRETTER

Koldpocheret torsk 95,-
med syltet selleri, Unika fl øde, dildolie 
& urter. 

Tatar af letsaltet færøsk laks 125,-
med citron & fennikel, rimmet agurk, 
is-salat & dildmayo.

Ravioli med jomfruhummer 125,-
med blomkål, sauce blanquette 
& porrestøv.

DESSERTER

Gateau Marcel 105,-
af Valrhona chokolade med portvinssylte-
de sveskeblommer & vaniljeiscreme.

Friteret carmembert 105,-
med solbæris & økologisk marmelade.

DESSERTER

Tarte au citron 105,-
med marengs & Quenelle af vaniljeis.

Crepe Suzette 105,-
med Grand Marnier sauce, mandler  
& orangeiscreme.

Danske Unika oste 125,-
med hjemmebagt knæk, nødder  
& syltet kvæde.

HOVEDRETTER

“G” Burger 165,-
af oksekød fra Kildegården,
som aftenkort, se nedenfor 

Pariserbøf 165,-
af dansk oksekød med løg, pickles, 
rødbeder & rå æggeblomme

Frokostbuffet 12 - 13 225,-
Vælg frit fra den store frokostbuffet. 
(ikke alle dage, tjek evt. pr. telefon)

HOVEDRETTER

Braiseret gris 195,-
fra Grambogård med linser, rodfrugter, 
bagt mos en cocotte & skysauce.  

Coq au Vin 215,-
af Gråsten hanekylling med skalotteløg, 
selleri, markchampignon, Ventreche, 
brødcruton & kartoffel. 

Entrecote fra Kildegården 265,-
250 g med løg, sprød rodfrugttærte, 
pommes macaire & sauce bearnaise.

“G” Burger 165,-
af dansk oksekød fra Kildegården, 
grillet peberfrugt, tomat, salat, bacon, 
cheddarost, sprød løgring & fritter, hertil 
vores egen ketchup og pebermayo. (fås 
også i vegetar udgave)

RESERVÉR BORD PÅ 82 27 17 17 OG SE MERE PÅ BRASSERIE-G.DK
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Åbningtider: alle dage
Frokostmenu 12.00 - 17.30

Aftenmenu 17.30 - 23.00
(køkkenet lukker kl. 21.30)



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

TRINITY.DK

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 7. FEBRUAR
FRA KL. 18.00

FORRETTER - 1. RUNDE PÅ BUFFETEN
• Stenbiderrogn med rødløg og creme fraiche
• Kogte krabbeklør med citron og dilddressing 
• Letrøgede rejer med citronmayo
• Røget laks fra Færøerne med mayo og sprød grønkål
• Rødbede-gravad laks med kørveldressing
• Bouilliondampede blåmuslinger
• Cremet fi skesuppe med urter og Noilly Prat

HOVEDRETTER - 2. RUNDE PÅ BUFFETEN
• Skaldyrsragout i sprød butterdej 
• Fish and chips med aioli og vinaigrette 
• Letrøget laks niade med spinat, hollandaise og glace
• Ovnbagt rødfi sk med cremet muslingebouillion
• Smørstegt skærising på trøffelrisotto med kørvel og 

balsamico
• Stegt sværdfi sksteak med ananas, koriander & lime
• Garniturer, der paser til de enkelte retter, serveres til

DESSERTER
• Gâteau Marcel med rørt vaniljeiscreme
• Crème Brûlée med sprød sukker 
• Lun æbletærte i sprød butterdej
• Ostelagkage med blåbær og vanilje

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,-
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GRATIS ADGANG - TØNDESLAGNING ER FULDT BOOKET

23. feb.

ÅBENT
HUS
14.00-16.00

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

SØNDAG DEN 23. FEBRUAR 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 og bedsteforældre med, for vi holder 
Åbent Hus, så de kommer ikke til at kede sig. Vi byder 
alle på fastelavnsboller, 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



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

TRINITY.DK

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

TRINITY.DK

WINEMAKERS DINNER
MED GÉRARD BERTRAND VINE

Velkomst, 
5 retter og 6 vine

kr.795,-
pr. couvert.

Fredag den
27. marts

kl. 18.30

Kom og nyd en skøn Winemakers 
Dinner - med udvalgte vine fra 
Gérard Bertrand.

Trinity er Gérard Bertrand am-
bassadør i Danmark, og derfor 
har vi årligt en kulinarisk aften, 
hvor hans vine virkelig kommer 
til sin ret. 

Eksport manager Lambert-Wil-
lem Manden fra Gérard Bertrand 
vil kort introducere virksomheden 
og efterhånden som aftenen 
skrider frem, fortælle om de vine 
vi skal smage til hver ret. 

WINEMAKERS MENU

APETIZER
Ballerine Brut Etoille Rosé

hertil diverse snacks

Cigalus Blanc 2018, Lanquedoc
hertil lynstegt tun • sort sesam • bronze-

fennikel • æble • beurre blanc

Château la Sauvageonne, La Villa,
MG 2017

hertil skaldyrssalat • kammusling 
krabbe • rejer • sprødt •  dips

L’Hospitalet Grand Vin 2017
hertil due stegt i 3 timer •  risotto • trøffel 

forårsløg • jordskok • glace

Le Viala 2017, Minervois
hertil Tournedo • syltet løg • marksvampe

orangerod • fondant • morkel

Rivesaltes 1977
hertil Lingot au Chocolate • karamel

vanilje • passionsfrugt • knas

BOOK & BETAL VENLIGST PÅ TRINITY.DK ELLER SPØRG PÅ 82 27 17 17
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KOLDT
• Marineret sild med æggesalat af 

økologiske æg og ramsløg

• Røget sild med røræg, radiser 
og purløg

• Røget færøsk laks med citron-
mayo salat og dild

• Cocotte med økologisk æg, 
asparges og skinke fra Nr. Åby

• Røget rullepølse med karse, sky 
og rødløg

• Skinke med aspargessalat og 
purløg

OST/DESSERT
• Stort ostebræt med lækkert 

tilbehør

• Hvid chokoladekage med vanilje 
og rabarberkompot

• Hjemmelavet chokoladeparfait 
med sorbet

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

Pr. couvert

 kr. 285,-
Børn 3-11 år: 195,-

FAMILIE 
PÅSKEFROKOST
med aktiviteter & sjov for børnene.
Indianerpigen kommer og lærer børnene
at følge spor efter påskeharen - og måske 
fi nder vi de æg den har gemt.

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

LUNT
• Marineret torsk i sprød panko 

med citron og remoulade

• Hjemmelavet fi skefrikadelle 
med grov remoulade og sprød 
rugbrød

• Stegt lammekølle med grove 
bådkartofl er, tzatziki og aioli

• Sprødstegt kylling med pasta og 
cremet hvidvinssauce

• Udvalg af velsmagende salater

PÅSKEFROKOST MENU

SØNDAG
DEN 12. APRIL
KL. 12.00 - 16.00
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SHAREFOOD
og søndagshygge på brasserie G i det nye år
Kom til søndagshygge med sharefood - som det bruges sydpå.
En masse lækre retter der kommer på bordet på fælles fade som i selv tager fra. 3-5 forretter, 
1-2 hovedretter, 3-4 ost og dessert. Hertil salat du jour, brød og spreads. Serveres fra kl. 12.00 
til 14.00 og I kan sidde og hygge så længe i har lyst.

Pris kr. 195,-
Pris inkl. 1 glas vin eller 1 brasserie G øl kr. 235,-
(min. 2 couverter)

Skal være booket og betalt eller reserveret inden fredag kl. 12.00.

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

SHAREFOOD
1. SØNDAG I HVER MÅNED

Kl. 12.00 - 14.00

kr.195,-
pr. couv.

Reservation påkrævet

SHAREFOOD
1. SØNDAG I HVER MÅNED

Kl. 12.00 - 14.00

kr.195,-
pr. couv.

Reservation påkrævet
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DET SKER PÅ TRINITY! 

BOOK & BETAL PÅ TRINITY.DK ELLER RING 82 27 17 17

TRINITY EVENTS 

2020

Forbehold for ændringer. Alle priser er pr. couvert inkl. moms. Børnepris gælder 3-11 år.
Julearrangementer bookes på +45 82 27 17 17 eller rec@trinity.dk

Dato Event Tidspunkt Pris

Februar 2. Søndags-sharefood for hele familen i brasserie G kl. 12.00-15.00 Børn 125,- / 195,-

7. Fisk & Skaldyraften, velkomst fra kl. 18, buffet fra kl. 19 kl. 18.00 Børn 195,- / 425,-

23. Åbent Hus - hele huset er pyntet op til fest kl. 14.00-16.00 GRATIS

Marts 1. Søndags-sharefood for hele familien i brasserie G kl. 12.00-15.00 Børn 125,- / 195,-

27. WinemakersDinner med Gerard Bertrand kl. 18.30 795,-

April 5. Søndags-sharefood for hele familen i brasserie G kl. 12.00-15.00 Børn 125,- / 195,-

12. Påskefrokost med aktiviteter for børnene kl. 12.00-16.00 Børn 195,- / 285,-

Maj 1. Søndags-sharefood for hele familien i brasserie G kl. 12.00-15.00 Børn 125,- / 195,-

10. Mors Dag med 3 skønne retter fra kl. 17.30 Børn 175,- / 285,-

15. Asprges & Hvidvinsaften, 4 skønne retter & 4 glas vin kl. 18.30 625,-

Juni 1. Søndags-sharefood for hele familen i brasserie G kl. 12.00-15.00 Børn 125,- / 195,-

5. Fars Dag med stegt fl æsk og persillesovs fra kl. 17.30 Børn 125,- / 195,-

13. Rock under Broen ophold med shuttle-bus fra kl. 10.00 fra 697,50

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

Juli 21. Aerosmith ophold med shuttle-bus fra kl. 14.00  fra 697,50

September 5. Søndags-sharefood for hele familen i brasserie G kl. 12.00-15.00 Børn 125,- / 195,-

Oktober 9. Vildtaften, velkomst fra kl. 18, buffet fra kl. 19 kl. 18.00 Børn 195,- / 425,-

November 10. Mortensaften fra kl. 17.30 Børn 185,- / 345,-

20. Fisk & Skaldyr - Julespecial, fra kl. 18, buffet fra kl. 19 kl. 17.30 Børn 395,- / 595,-

28. Julefrokost med liveband kl. 18.00 fra 625,-

December 4. Julefrokost med liveband kl. 18.00 fra 625,-

5. Julefrokost med DJ og ”ønskemusik” kl. 18.00  fra 425-

6. Familiejulefrokost med juletræ og julekonen kl. 12.00-16.00 Børn 195,- / 275,-

11. Julefrokost med liveband kl. 18.00 fra 625,-

12. Julefrokost med liveband kl. 18.00 fra 625,-


