
Nogle begivenheder er vigtigere end andre
                                 Derfor gør vi noget ekstra ud af dem 

Ruths hotel · stRaNDhotellet · sømæRket 

selskabeR



Vi har været her i mere end 100 år. Vi kender omgivelserne,  
mulighederne og alt det, der gør et besøg i Gl. skagen til en helt 
unik oplevelse. men vi hviler aldrig på laurbærrene. til gengæld 
undersøger vi nysgerrigt og begejstret alt det nye, så vi kan  
inspirere vores gæster til at fejre og festligholde de store og  
mindeværdige dage.

Det ligger i vores natur.

Vi holder skarpt øje med de nye tendenser
                                 uden at vinke farvel til traditionerne
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Vi indrømmer det gerne
Vi elsker at forkæle vores gæster

Ruths hotel i Gl. skagen vil gerne inspirere dig og dine 
gæster til at holde festlige og hyggelige sammenkomster 
i vores selskabslokaler.
 
her finder I både det eksklusive og elegante, det romantiske 
og klassiske samt det originale og mere maritime. og vi hjælper 
med at finde lige netop den løsning, der matcher og 
fuldender jeres festlige arrangement.
 
maden, vinene, borddækningen, serveringen, det hele er i 
top. og vi har plads til alle – og alles ønsker – uanset om I er 
få eller mange, skal fejre rundt, holde bryllup, jubilæum, om I 
vil have storslåede gourmetoplevelser, autentisk badehotel, 
fest til den lyse morgen eller bare nyde lidt af det hele.
 
Vi sætter en ære i at give vores gæster det bedste af det 
bedste. og når festen er forbi, tilbyder vi overnatning i herlige 
omgivelser med adgang til perfekte faciliteter – lige midt i 
skønne Gl. skagen. 
 
Vi indrømmer det gerne. Vi elsker at forkæle vores gæster. 
og vi glæder os til at byde jer velkommen til Ruths hotel.
 
Det ligger i vores natur.
 

På festligt gensyn 
og med venlig hilsen
 

Peter Chr. Jensen
adm. direktør

Ruths hotel - det eksklusive

Ruths hotel tilbyder selskabslokale, 
gourmetrestaurant, brasseri, pejsestue, 
wellness og værelser.

side 4 - 5

stRaNDhotellet - det romantiske

strandhotellet tilbyder selskabslokale, 
sommerrestaurant og værelser.

side 6 - 7

sømæRket - det maritime

sømærket tilbyder selskabslokaler hele 
året samt restaurant i sommerperioden.

side 8 - 9
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suPPeR
• hummerbisque
• okseconsommé med oksehaleravioli 
 samt selleri- og porrejulienne 
• aspargesvelouté

FoRRetteR
• Varmrøget bundgarnslaks med salat af knoldselleri og persille
• Jomfruhummer og lakseterrin med tomatchutney  
• terrin af vagtel og foie gras med pærechutney   
• Varm frikassé af grønne og hvide asparges 
 med lakserogn og grapesmør
• kammuslinger á la nage med krydderurter 

FoRRetteR oG hoVeDRetteR meD FIsk
• Gougeonnette af rødtunge med grønne asparges 
• slethvar tournedos med sauce vierge   
• Pighvar i sandartmousse med morkelsabayon  

steGeRetteR
• Perlehønebryst stegt med kartofler og karl Johan svampe  
• andebryst marco Polo med 3 slags peber
• kalvefilet med morkelsauce    
• helstegt oksemørbrad med bordelaisesauce 
 
DesseRteR
• ostetallerken 3 slags / 5 slags    
• Citronbavarois med jordbærsalat    
• Jordbær mille feuille med créme chiboust og jordbærcoulis 
• Chokolademarquise med mokkacreme   

PRIs: 3 retter kr. 595,- 4 retter kr. 695,- 5 retter kr. 795,-

maRts · aPRIl · maJ · JuNI · JulI

>> alle priser gælder 2011 - 2012 og er pr. person/kuvert samt inkl. moms. Vi forbeholder os ret til evt. ændringer.  <<

suPPeR
• hummerbisque med hummerquenelle 
• hønseconsommé med svampe 
• Jordskokkecremesuppe med bagt torsk og sprøde chips

FoRRetteR
• Due- og foie gras terrine med linser og chutney
• skovsvampeterrin med stegte pærer  
• kammuslinger á la nage med krydderurter   

FIskeRetteR
• Filet af rødtunge og laks med hjertemuslinger og tonkasauce
• letsaltet torskeryg med selleripuré og rødvinssauce 
• Pighvartournedos med karl Johan emulsion  

steGeRetteR
• Vildandebryst med druesauce
• Perlehønebryst stegt med kartofler og karl Johan svampe
• lammefilet med grønsagsbrunoise og olivensauce
• kalvefilet med morkelsauce
• helstegt oksemørbrad med bordelaissauce 
 
DesseRteR
• ostetallerken 3 slags / 5 slags    
• Valnøddefragilité med chokoladeis    
• æbleterrine med tyttebær og kanelis 
• karamelliseret pære mille feuilles med créme chiboust  
 

PRIs: 3 retter kr. 595,- 4 retter kr. 695,- 5 retter kr. 795,-

auGust · sePtembeR · oktobeR

suPPeR
• hummerbisque
• okseconsommé med oksehaleravioli 
 samt selleri- og porrejulienne 
• hønsevelouté med trøfler

FoRRetteR
• Due og foie gras terrine med linser og chutney
• laksesoufflé med mousseline sauce  
• kammuslinger á la nage med krydderurter   

FIskeRetteR
• Pighvar tournedos med karl Johan emulsion 
• ovnbagt torskeryg med braiseret oksehale og trøffelsauce  
• laksefarseret rødtunge med estragon sabayon  

steGeRetteR
• Poulardebryst farseret med porre og trøfler
• Rådyr med poivradesauce    
• kalvefilet med morkelsauce    
• oksemørbrad og trøfler - med foie gras 
 
DesseRteR
• ostetallerken 3 slags / 5 slags    
• Valnøddefragilité med chokoladeis    
• Pære Charlotte med kiwi-ingefær coulis 

PRIs: 3 retter kr. 595,- 4 retter kr. 695,- 5 retter kr. 795,-

FRokostselskabeR
Nyd vores store udvalg af lækre frokostanretninger 
serveret i eksklusive omgivelser.

PRIs: fra kr. 185,-

NoVembeR · DeCembeR · JaNuaR · FebRuaR
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selskabsmeNueR Ruths hotel (mIN. 10 - maks. 70 PeRsoNeR) 

PRIseksemPel helaFteNsaRRaNGemeNt
Velkomstdrink, menu + afstemt vinmenu, kaffe/te
med sødt, bar med øl, vand & vin. Natmad.

PRIs: 3 retter kr. 1595,- 4 retter kr. 1745,- 5 retter kr. 1895,-
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Ruths hotel. landskendt badehotel fra begyndelsen af 1900tallet. 
ombygget af Philip-sørensen til 5-stjernet vild luksus i 2004 med 
helt fantastiske muligheder for at feste og fejre alt fra fødselsda-
ge, bryllupper, jubilæer, højtider og andre festlige begivenheder. 

På Ruths hotel elsker vi at kræse om vores gæster, og vi serverer 
skøn gourmetmad i flotte og stilfulde omgivelser med plads til 
alt fra hyggeligt nærvær til store armbevægelser. Vi tilbyder sel-
skabslokaler, brasserie, pejsestue, wellness og velindrettede væ-
relser med alle tænkelige faciliteter. 

Det ligger i vores natur.

Vi serverer kun det bedste af det bedste 
                                          Vi har det jo helt tæt på



selskabsmeNueR stRaNDhotellet (mIN. 10 - maks. 30 PeRsoNeR) 

FoRRetteR
• små kammuslinger à la nage med krydderurter  
• Jomfruhummerhale med perlebyg og citronsmør
• Varmrøget bundgarnslaks med salat af selleri og persille

steGeRetteR
• Perlehønebryst med karl Johan og hønseèmultion  
• andebryst marco Polo med 3 slags peber og sæsongrønt
• kalvefilet af dansk ungkvæg med brisler, morkler 
 og morkelsauce 
 
ost oG DesseRt
• ostetallerken (5 slags) med oliven niçoise    
• Valnøddefragilié med chokoladeis    
• karibisk dessert – lime bavarois, bananis og mangotærte tatin

PRIs: 3 retter kr. 495,- 4 retter kr. 595,- 5 retter kr. 695,-

JaNuaR · FebRuaR · maRts · aPRIl maJ · JuNI · JulI

PRIseksemPel helaFteNsaRRaNGemeNt
Velkomstdrink, menu + afstemt vinmenu, kaffe/te
med sødt, bar med øl, vand & vin. Natmad.

PRIs: 3 retter kr. 1295,- 4 retter kr. 1345,- 5 retter kr. 1595,-

auG · sePt · okt · NoV · DeC

>> alle priser gælder 2011 - 2012 og er pr. person/kuvert samt inkl. moms. Vi forbeholder os ret til evt. ændringer.  <<6

FoRRetteR
• stegte grønne asparges med jomfruhummer 
 og lyserød grapesmør
• hvid aspargesvelouté med hønsequenelle  
• terrine af vagtel og foie gras med pære chutney   
• Pighvar i sandartmousse med morkelsabayon

steGeRetteR
• lammekrone med grøntsagsbrunoise og oliven sauce
• Filet af sommerbuk med forårets spæde grøntsager 
 og timiansauce
• Poussinbryst farseret med karl Johan og confit af lår 
 dertil hønseémultion 
 
ost oG DesseRt
• ostetallerken (5 slags) med oliven niçoise    
• hyldeblomst bavarois med jordbærsalat    
• Chokolade og nougat i variation 
• Rabarbersymfoni

PRIs: 3 retter kr. 495,- 4 retter kr. 595,- 5 retter kr. 695,-

FoRRetteR
• hummerbisque med hummerquenelle og minichampignon
• skovsvampeterrin med stegt pære og tørret serran
• trio af krabbekød, avocados og lakserogn dertil syrnet fløde
• slethvar tournedos med sauce vierge

steGeRetteR
• Gråandebryst med druesauce og nye kartofler
• kalvefilet og kalveskank med olivensauce 
 nye kartofler og grøntsagsdolmer
• helstegt Dyroc svinekam med rodfrugter stegt 
 med rosmarin, lyng og timian 
 
ost oG DesseRt
• ostetallerken (5 slags) med oliven niçoise    
• mandelcroquant med skovbær og créme chiboust

PRIs: 3 retter kr. 495,- 4 retter kr. 595,- 5 retter kr. 695,-



strandhotellet. Det smukke og autentiske badehotel helt tilbage 
fra 1890, der blev overtaget af Philip-sørensens i 1979, fremstår 
nu med en charmerende atmosfære tro mod datidens traditioner 
og med gode overnatningsmuligheder. hotellet er perfekt til min-
dre fester og selskaber i klassiske romantiske omgivelser.  

På strandhotellet har vores gæster mulighed for at nyde det ori-
ginale badehotel med alle moderne og hyggelige faciliteter, og i 
vores salon, sommerrestaurant, pejsestue og selskabslokale til-
byder vi optimale muligheder for at fejre livets store fester. 

Det ligger i vores natur.

blå himmel og frisk havluft udenfor
             Ild i pejsen og masser af nydelse indenfor
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selskabsmeNueR sømæRket (mIN. 20 - maks. 50 PeRsoNeR) 

PRIseksemPel helaFteNsaRRaNGemeNt
Velkomstdrink, 3 retters menu, vinmenu afstemt efter menuen, 
kaffe/te, bar med øl, sodavand & vin (max 2 timer). Natmad.

samlet PRIs: kr. 995,- pr. person

3 RetteRs meNu

tRaDItIoNel DaNsk
• 3 slags sild
• Fiskefilet med remoulade og citron
• laks
• 3 slags pålæg med tilbehør
• lune frikadeller med rødbeder
• leverpostej med champignon og bacon
• lune grøntsagstærter
• mørbradbeuf a la creme 
• Frugtfad

PRIs: kr. 255,- pr. person

PRIseksemPel aRRaNGemeNt
Velkomstdrink, frokostbuffet, drikkevarer under buffet 
(øl, vin, sodavand), kaffe/te.

samlet PRIs: kr. 655,- pr. person

FRokostbuFFet

FoRRet
• tallerken eget valg fra forretterne

hoVeDRet
•  Danske kalvefilet, New Zealandsk lam, Dansk honningglaseret 

skinke, 2 friske danske grøntsager, lammesky og portvinsflø-
desauce, hertil vildmosekartofler 

DesseRt
•  sømærkets desserttallerken med hjemmebagt kage, 
 is og frisk frugt 

PRIs: kr. 395,- pr. person (min. 30 personer)

PRIseksemPel aRRaNGemeNt
Velkomstdrink, forret, Carvery buffet, dessert, vinmenu afstemt 
efter menuen, kaffe/te, bar med øl, sodavand & vin 
(max 2 timer). Natmad.
samlet PRIs: kr. 1.095,- pr. person

CaRVeRY buFFet

>> alle priser gælder 2011 - 2012 og er pr. person/kuvert samt inkl. moms. Vi forbeholder os ret til evt. ændringer.  <<

FoRRetteR
•  Consomme Celestine med hønsefarserede pandekager 
 og urter i julienne
• laksetrilogi
• letsaltet og ovnbagt laks samt laksemousse serveret 
 på sprød salat 
• kyllingesalat med frisk ananas, granatæblekerner 
 og årstidens salat

alle forretter serveres med frisk brød og smør 

steGeRetteR
• kombination af kalv og bornholmsk unghanebryst 
• helstegt dansk oksefilet 
• helstegt svinefilet med serranoskinke og krydderurter

alle hovedretter serveres med sæsonens grøntsager, 
panderistede kartofler og sauce  

ost oG DesseRt
•  ostetallerken (3 slags) med syltede nødder 
 og hjemmebagt brød
•  Chokoladetallerken

Forskellige chokolade-oplevelser fra dessertens verden
•  Isdessert med hjemmebagt marcipankage og frisk frugt

PRIs: 3 retter kr. 325,- pr. person
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9

sømærket ligger lunt mellem vores to hoteller. ægte maritim lo-
kalkultur med masser af historier og plads til flere. Restaurant om 
sommeren. selskabslokaler resten af året. Velassorteret bar. Gode 
muligheder for events og anderledes typer af arrangementer. 

På sømærket serverer vi alt fra det moderne danske køkken til 
skønne buffeter med frisk fisk og anden lokal inspiration. her til-
byder vi de helt rigtige muligheder for alle, der elsker at holde 
fester og arrangementer i afslappede og hyggelige omgivelser. 

Det ligger i vores natur.

ærlige råvarer, veltillavet mad og andre gode oplevelser 
serveret med nordjysk lune og fornemmelse for god stil  
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På Ruths hotel kan du vælge mellem 52 værelser og lejligheder 
med i alt 140 sengepladser fordelt på hhv. Ruths hotel, strand-
hotellet, strandhuset og kunstnerhuset. De 2 sidstnævnte er 
smukke huse i den typiske skagensstil indrettet med moderne 
og velfungerende lejligheder og værelser. De ligger begge mellem 
Ruths hotel og strandhotellet.  

alle gæster har naturligvis fri adgang til den helt fantastiske well-
ness med pool, træning, sauna, dampbad og fri udsigt til klitter og 
andre skønne omgivelser. Derudover tilbyder vi parkering i stort, 
lukket og videoovervåget garageanlæg. 

uden for højsæsonen giver vi alle gæster, som overnatter i forbin-
delse med fester, selskaber og andre arrangementer, 20 % reduk-
tion i prisen på værelser. 

Det ligger i vores natur.

For os betyder helheden alt
Derfor gør vi ekstra meget ud af selv de mindste detaljer 



Vi er meget stolte af vores 5 stjerner
men endnu mere stolte af de 35, som arbejder her hver dag 
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selskaber og andre arrangementer er normalt af syv timers varig-
hed, med mindre andet er aftalt. alle priser er inkl. blomster og 
menukort. Vinene på vores velassorterede vinkort kan selvfølge-
lig leveres til alle typer af selskaber m.m.. Velkomstdrink kan efter 
aftale serveres på stranden eller andre lokaliteter. selskaber og 
arrangementer med musik skal reservere et antal værelser tæt 
på selskabslokalet af hensyn til evt. støjgener. Dette gælder ikke 
sømærket. 

Vi er altid åbne for en snak om, hvilke muligheder du har for at 
holde det perfekte selskab eller bedste arrangement. Ring til vo-
res restaurantchef eller send os en mail, så finder vi helt sikkert 
ud af noget.  

Det ligger i vores natur.



the DoRmY house
uforglemmelig luksus i landlige omgivelser

oplev vores søsterhotel, the Dormy house, som er et typisk en-
gelsk farmhouse i smukke landlige omgivelser med skøn udsigt 
over Cotswold og tæt på byer som shakespeares stratford-upon-
avon og Cheltenham. 

the Dormy house tilbyder 45 individuelt designede værelser, en 
restaurant i topklasse, super konference faciliteter samt mulighed 
for fester og andre arrangementer, der skal være lidt udover det 
sædvanlige. 

It’s all in our nature. 

Ruths hotel · hans Ruths Vej 1 · Gl. skagen · Dk-9990 skagen
telefon +45 9844 1124 · telefax +45 9845 0875 · info@ruths-hotel.dk
www.ruths-hotel.dk

har I specifikke spørgsmål ang. menuer og andet, spørg da venligst efter vores restaurantchef.

her hvor himmel og hav gavmildt går hånd i hånd
skaber vi spændende muligheder med mere

www.dormyhouse.co.uk


