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Velkommen til Jels Voldsted 
 

Vores hyggelige lokaler og de smukke omgivelser omkring  

Jels Voldsted skaber en unik ramme for selskaber af enhver 

art. Vi kan tilbyde at afholde selskaber, konferencer og møder. 

 

Selve bygningen indeholder to sale og en café. Den lille sal, i 

forlængelse af caféen, er godkendt til 50 personer og den store 

sal, ”Glassalen” er godkendt til 150 personer. 

 

I vores køkken sætter vi en ære i at lave spændende mad fra 

råvarer af bedste kvalitet. Vi har øje for lokale råvarer og     

økologi, og har flere økologiske leverandører.  

   

Jels Voldsted er forpagtet af Troldkærskolen og fungerer som 

arbejds– og uddannelsessted for en gruppe elever. Eleverne 

har deres daglige gang på Voldstedet, hvor de arbejder i     

caféen, til selskaber og øvrige arrangementer. 

I gennem arbejdet opøver eleverne faglige, personlige og   

sociale kompetencer.  

 

 
Med venlig hilsen 

 
Personalet på Jels Voldsted 

Jels Voldsted  

Koldingvej 2, 6630 Rødding 
Tlf.: 75585511 

www.jelsvoldsted.dk 
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Dagsarrangement 
 

Velkomstdrink: Lambrusco DOC 

 

Forret: valgfrit fra side 8. 

 

Hovedret: valgfrit fra side 9. 

 

Dessert: valgfrit fra side 10. 

 

Kaffe, te og kage 

 

Fri øl, sodavand, vand, og husets vine til efter desserten. 

(tillæg ved Antons økologiske frugtsaft saft 5,- pr. stk.) 

 

Pris pr. couvert, kr. 495,- kr. 

 

 
Min. 25 voksne, børn under 3 år gratis. Børn under 12 år kr. 395,-. 

Varighed af arrangement - 5 timer. Længere tid efter aftale. 

 

 
 

Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. 

Jels Voldsted  

Koldingvej 2, 6630 Rødding 
Tlf.: 75585511 

www.jelsvoldsted.dk 
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Klassisk Brunch:  
 
Scrambled eggs, bacon og stegte pølser 
 
2 slags pålæg 
 
Varm leverpostej m/ champignon 
 
Ostebræt med tilbehør 
 
Røget laks med grønt 
 
Frisk frugt 
 
Skyr med vanilie og müsli 
 
Små muffins 
 
2 slags brød, smør og marmelade 
 
1 glas appelsin- eller æblejuice 
 
Kaffe og te ad libitum 
 
 
Pris pr. couvert: 169,- kr. 
 
 
Min. 25 pers, over 30 pers, anrettes som buffet. 
Varighed af arrangement - 2 timer. Længere tid efter aftale. 
Ankomst mellem kl 10.00 - 11.00. 
 
 

Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. 

Jels Voldsted  

Koldingvej 2, 6630 Rødding 
Tlf.: 75585511 

www.jelsvoldsted.dk 
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Jels Voldsted Brunch:  
 
Bacon med æg, tomat og krydderurter 
 
Kyllingesalat i karrycreme med ristede svampe, forårsløg 
 
Grøn salat med rejer vendt i grøn pesto 
 
Røget laks med flødeost og krydderurter 
 
Ostebræt med tilbehør 
 
Pannacotta med skyr toppet med frugtkompot 
 
Dagens kage og frisk frugt 
 
1 glas appelsin- eller æblejuice 
 
2 slags brød, smør & marmelade 
 
Kaffe og te ad libitum 
 
 
Pris pr. couvert: 169,- kr. 
 
 
Min. 25 pers, over 30 pers, anrettes som buffet. 
Varighed af lokaler - 2 timer. Længere tid efter aftale. 
Ankomst mellem kl 10.00—11.00. 

Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. 

Jels Voldsted  

Koldingvej 2, 6630 Rødding 
Tlf.: 75585511 

www.jelsvoldsted.dk 
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Klassisk frokkostbuffet 
 
Marinerede sild med æble-/karrysalat 
 
Røget svinemørbrad med røræg 
 
Lakseroulade med røget laks 
 
Tarteletter med høns i asparges 
 
Lun ribbensteg med rødkål 
 
Årstidens grønne salat 
 
Ostebræt med tilbehør 
 
Groft brød, rugbrød og smør 

 
Pris pr. couvert: 239,- kr. 
 
 
Min. 25 personer 
Varighed af arrangement - 2 timer. Længere tid efter aftale. 

Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. 

Jels Voldsted  

Koldingvej 2, 6630 Rødding 
Tlf.: 75585511 

www.jelsvoldsted.dk 
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Jels Voldsted  frokostbuffet 
 
 
Tortillaruller med ærtedip og rejer 
 
Røget laks med mild rygeostcreme 
 
Kyllingesalat i karrycreme med ristede svampe 
 
Årstidens grønne salat 
 
Frikadeller med harissakartofler 
 
Sprød butterdej med porrer og ost 
 
Oste med tilbehør 
 
Groft brød og smør  
 
 
Pris pr. couvert: 249,- kr. 
 
 
Min. 25 personer 
Varighed af arrangement - 2 timer. Længere tid efter aftale. 

Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. 

Jels Voldsted  

Koldingvej 2, 6630 Rødding 
Tlf.: 75585511 

www.jelsvoldsted.dk 
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Forretter:  
 
Tatar af varmrøget laks på grøn bund og ristet rugbrød 
 
 
Cesarsalat med kylling, parmesan, romainesalat, croutoner  
samt klassisk dressing 
 
 
Røget svinemørbrad med pesto, soltørret tomat, salat og ristede 
kerner 
 
 
Jels Voldsted rejecocktail 
 
 
Tarteletter med høns i asparges, pyntet med tomat og persille 
 
 
Jels Voldsteds fisketallerken med røget laks, lys fisk og             
pestomarinerede rejer. 
 
 
Pris pr. couvert: 85,- kr. 

Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. 

Jels Voldsted  

Koldingvej 2, 6630 Rødding 
Tlf.: 75585511 

www.jelsvoldsted.dk 
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Hovedret -anrettes som buffet 
 
Kød 
Kylling i baconsvøb med ost og urter 
Langtidsstegt nakkefilet  
Ovnstegt lakseside med sød chili og sesam 
Lammekølle med rosmarin og hvidløg 
Rosastegt oksefilet 
Jels Volsteds ”simreokse” 
 
Salat/grønt 
Grøn salat med årstidens frugt og grønt, feta og ristede kerner. 
Pasta med pesto, syltede rødløg, tomat og sprød serranoskinke. 
Broccolisalat med yoghurt, æbler, tranebær og peanuts 
Babyspinat med frisk mozzarella, basilikum og årstidens frugt. 
 
Tilbehør 
Smørristede kartofler med persille 
Lune kartofler med harissamayo 
Flødekartofler 
Ovnstegte kartoffelbåde 
Sprød butterdej med porrer og ost 
 
Dip 
Sauce, hummus, dressing eller ærtedip 
 
Friskbagt brød med smør 
 
 
2 slags tilbehør, 2 slags salat, 1 dip og 2 slags kød -  
279,- kr. pr. couvert 

 

Jels Voldsted  

Koldingvej 2, 6630 Rødding 
Tlf.: 75585511 

www.jelsvoldsted.dk 

Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. 
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Dessert: 
 
Tiramisu med marineret frugt 

 

Lune pandekager med orangesauce og softice 

 

Brownies med frugt og vaniljeis 

 

Jels Voldsted flødeis med marineret frugt  

(vælg mellem vanilje, skovbær eller daim) 

 

Citronfromage med flødeskum og knas 

 

Jels Voldsteds desserttallerken med pandekage, brownie, frugt, is 

og citronfromage. Tillægspris 10 kr. pr. couvert. 

 

 
 
Pris pr. couvert: 85,- kr. 

Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. 

Jels Voldsted  

Koldingvej 2, 6630 Rødding 
Tlf.: 75585511 

www.jelsvoldsted.dk 
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    Natmad - anrettes som buffet. 
 

Karrysuppe med kylling 
 
Aspargessuppe 
 
Kartoffel-porresuppe med bacon 
 
Tarteletter med høns i asparges 
 
Byg-selv hotdogs  
 
Ostebord med 3 slags oste 
 
Jels Voldsteds go´natruller 
 

Pris pr. couvert: 85,- kr. 

Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. 

Jels Voldsted  

Koldingvej 2, 6630 Rødding 
Tlf.: 75585511 

www.jelsvoldsted.dk 
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Aftensarrangement  

 

Velkomstdrink: Lambrusco DOC 

 

Forret: valgfrit fra side 8. 

 

Hovedret: valgfrit fra side 9. 

 

Dessert: valgfrit fra side 10. 

 

Kaffe, te og småkager, hertil cognac eller baileys 

 

Natmad: valgfrit fra side 11. 

 

.Pris pr. couvert, aften/weekend inkl. husets vine, øl og vand til efter 

desserten, kr. 695,- kr. 

Pris pr. couvert, aften/weekend inkl. husets vine, øl og vand under hele 

arrangementet, kr. 795,- kr. 

 

 

Min. 25 voksne, børn under 3 år - gratis, børn under 12 år kr. 545,-. 
Varighed af arrangement 7 timer . Længere tid efter aftale. 

Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. 

Jels Voldsted  

Koldingvej 2, 6630 Rødding 
Tlf.: 75585511 

www.jelsvoldsted.dk 
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Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. 

 

Det økologiske vinkort 

Husets hvidvin - Mas Bres, Stella 

Denne hvidvin fra Languedoc i det sydlige Frankrig er på druerne Rolle,  

Roussanne og Riesling. Meget lys i farven og både i duft og smag er der milde 

frugter og blomster. En fantastisk hvidvin. 

Pris kr. 198,- 

Husets rødvin - Navarioja, Otis Tarda 
Dette spanske vinhus mellem Rioja- og Navarradistriktet laver fantastiske 
vine uden anvendelse af fad. Normalt er vinene på tempranillodruen      
kendetegnet ved megen fad og krydderier, men denne unge vin er elegant. 
En vin, der matcher de lidt kraftigere retter. Er også velegnet til gode oste. 
Pris kr. 198,- 

Den søde fra Bergerac 
Denne letsøde vin er fra Bergerac i det sydlige Frankrig. De overmodne  
druer har fået den første lette nattefrost inden de håndplukkes. 
Gendre Marsallet er den perfekte ledsager til desserten. Den skiller sig ud 
fra mængden, idet dens sødme og frugt er meget velbalanceret.  
Pris kr. 248,- 

 Torelli, Moscato d´ Asti 

Denne asti er perfekt til velkomsten- eller som ledsager til desserten.  

Halvsød, uden at blive for meget og stor smag af frugt. 

Serveres kold til is, tærter, kage eller blot alene. 

Pris kr. 228,- 

DOC Lambrusco 
Denne meget mørke vin, lavet på lambrusco-druen, har med sin lette 
sødme og store frugtsmag, igen fundet vej til Danmark. 
En vin til velkomsten, en vin om sommeren, en vin til tapas, en vin til den 
lette frokost…… en vin til nydelse.  
Pris kr. 228,-  
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Drikkevarer: 
Øl:  

Fuglsang jubilæumspilsner (33cl.) Kr.     27,- 

Fuglsang Blackbird (mørk 33cl.) Kr.     27,- 

Fuglsang Fadøl pr. påbegyndt fustage  

Alm. pilsner el. Blackbird. Kr. 1600,- 

Diverse specialøl (50cl.) Kr.     49,- 

 

Vin: 

Huset hvidvin  Kr.    198,- 

Husets rødvin  Kr.    198,- 

Superbio Lambrusco DOC                                               Kr.    228,- 

 

Kaffe og tilbehør: 

Kaffe   Kr.     25,- 

Kaffe med kage Kr.     55,- 

Kaffe med bolle og lagkage Kr.     75,- 

Bailey (2cl.) Kr.     35,- 

Cognac (2cl.) Kr.     40,-  

 

Vi gør opmærksom på, at der ikke udskænkes alkohol til personer u. 18 år. 

Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. 

Jels Voldsted  

Koldingvej 2, 6630 Rødding 
Tlf.: 75585511 

www.jelsvoldsted.dk 
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Drikkevarer: 
Velkomstdrik: 

Hvidvin m. hyldeblomst. Kr.     45,- 

Asti m. bær. Kr.     55,- 

 

Fuglsang sodavand: 

Kildevand (50cl.) Kr.     22,- 

Appelsin (25cl.) Kr.     22,- 

Danskvand m. Citrus (25cl.) Kr.     22,- 

Danskvand (25cl.) Kr.     22,- 

Hindbær (25cl.) Kr.     22,- 

 

Coca Cola (25cl.)                                                              Kr.     22,- 

Cola Zero (25cl.)                                                               Kr.     22,- 

 

Økologiske appelsin-æble juice: 

Valgfrit (25cl.) Kr:     20,- 

 

Økologisk frugtsaft: 

Antons økologiske frugtsafte (25cl.)                                 Kr:     25,- 

Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. 

Jels Voldsted  

Koldingvej 2, 6630 Rødding 
Tlf.: 75585511 

www.jelsvoldsted.dk 
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