
HISTORIEN
I middelalderkongernes gamle højland mellem Vejle 
og Jelling ligger Hopballe Mølle i Grejsdalen, smukt 
mellem vand og skov. 

Den gamle vandmølle har i mere end 600 år tjent 
egnen - og mon ikke det var her de gamle kæmper 
fik hvæsset deres sværd og lanser, når de drog i felten. 
Egnens bønder fik her malet deres korn - i dag giver 
vandkraften vedvarende energi. 

Så nogle af Danmarks bedste kyllinger opdrættes 
på en miljømæssig god måde. Hopballe Mølle 
er en slægtsgård der er gået i arv fra far til søn 
siden 1807. 

Der er tradition for dyrehold på stedet - i dag drives landbrug, 
skovdrift og kyllingeproduktion. Mølleren og hans familie bor 
i den gamle hovedbygning, i sidelængen bor medarbejderne, 
der arbejder på gården.

I 2002 besluttede vi at producere en anderledes kylling. Vi valgte 
at lægge vægt på at dyrene havde det godt og at kødet blev 
velsmagende og mørt. Resultatet blev Hopballe kyllingen 
som vi sælger direkte fra gården uden fordyrende mellemled.

Bygningerne ved Grejs Å og mølledammen danner i dag  
rammerne om restaurant, selskabslokaler og gårdbutik. 

Her kan du spise i vores restaurant, holde din fest  
og gøre dine indkøb i butikken.

At se den smukke egn og Hopballe Mølle er en oplevelse 
- og alle er velkomne til at lægge vejen forbi.

Se mere på hopballe. dk



SÅDAN HOLDER VI FEST OG 
ARRANGEMENTER PÅ HOPBALLE
Bryllupper, fødselsdage, konfirmation, reception. Vi ønsker at være med til at gøre jeres  
arrangement til noget helt specielt, så derfor er det vigtigt for os at både omgivelserne  
og maden er afstemt efter jeres ønsker og behov.

MADEN
På de følgende sider er vores forslag til menu til jeres fest. Få en inspirerende snak  
med os - sammen kan vi udarbejde netop den menu, som passer til jeres  
selskabs ganer. Vi bestræber os hele tiden på at bruge årstidens bedste råvarer,  
ligesom vi - så vidt det er muligt - gerne opfylder individuelle ønsker.

PRISERNE
Der betales for minimum 35 voksne gæster i eget lokale, eller i følge aftale med restaurantchefen. 
Prisen er inkl. opdækning med hvide duge, stofservietter, stearinlys, blomster og servering.
 
Priserne er inkl. moms.
Der tages forbehold for evt. fejl og prisændringer.

LOKALER
Vi har 5 lokaler med plads fra 35 op til 320 spisende gæster. Der kan dækkes op på lange borde  
eller i grupper. Der forefindes anlæg til afspilning af musik og div. AV-udstyr.  I lokalerne vil der  
være udstillet malerier af lokale kunstnere.

RESERVATIONSGEBYR
Når vi er enige om arrangementet er lokalet reserveret til jer - derfor betales et reservationsgebyr  
på 5.000,- som modregnes, når festen er afholdt. Reservationsgebyret tilbagebetales ikke ved afbud.

ENDELIGT ANTAL GÆSTER
Rettelser i kuvertantallet, bedes foretaget senest 8 dage før arrangementet afholdes. Dette afregnes herefter 
når selskabet er afholdt.

Evt. reklamationer skal foretages samme dag!

Vores restaurantchef kan kontaktes onsdag - fredag i tidsrummet 14.00 - 17.00 
Tlf 7585 3256  
restaurant@hopballe.dk 
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SELSKABSBRUNCH
Hopballes velkomstglas

Græsk yoghurt/ skyr

Smoothies

Pandekager
med Ahorn sirup

Ristede kyllingepølser & tørsaltet bacon

Ristede kartofler

Kyllingeleverpostej

Koldrøget laks med rygeost creme

Rawgrød med bær

Scramble & blødkogte æg

Lune kyllingefrikadeller & hotwings

Butikkens salamier med sylt & kompot

3 gode oste fra gårdens butik med oliven & nødder

Diverse skæreoste

Frisk skåret frugt

Morgenbrød i flere varianter

Kaffe, te, økologisk appelsinjuice & økologisk æblejuice

Pris pr. couvert: kr. 345,- 

Ret til prisændringer forbeholdes

mousserende vin

med butikkens hjemmelavet müsli

Børn under 10 år spiser for 1/2 pris
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SELSKABSFROKOST
Buffet

Tilbydes indtil kl. 17

Årstidens suppe med urter

Lækkerier fra havet

Tarteletter
med Hopballe kylling i asparges

Lune kyllingefrikadeller med grønt

Kold kartoffelsalat med sennep & urter

Hotwings & kyllingepølser

Helstegt Hopballe kylling

Kyllingeleverpostej

Langtidstegt kalv

Årstidens kartofler & sauce

Årstidens salat

Grønsagstærte

Salamibræt fra butikken med kompot & sylt

Lækre oste fra butikken

Hjemmebagt brød

Pris pr. couvert: kr. 375,- 

Ret til prisændringer forbeholdes

Rugbrød, maltbrød, lyst brød & smør

Børn under 10 år spiser for 1/2 pris
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HOPBALLE MENU
Tilbydes til foreninger og klubber

Forret
Tarteletter

kylling, asparges

Hovedret
Helstegt Hopballe kylling

med sæsonens garniture, kartofler og sauce

til hovedretten serveres dagens salat

Dessert
Bagt æble

kanelcreme, vaniljeis, marinerede frugt

Pris pr. couvert

298,-

Ret til prisændringer forbeholdes

Børn under 10 år spiser for 1/2 pris
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JANUAR - MARTS
Buffet

Jordskokkesuppe
porrer, røget Hopballe kylling 

Dampet torskenakke
hummersky, krydderblinis, rosenkål

Laksetatar

marineret kål, sauce tatar, rejer

 

Langtidsstegt oksefilet
rosmarin, rodfrugter, porre

Hopballe kylling bryst fyldt
peberfrugt, kål, chili

Sæsonens fisk
ratatouille, glaserede løg, broccoli

til alle hovedretterne serveres 2 salater

Trefarvet is
nøddebund, marineret melonsalat

Hvid chokolademousse
chili, rommarinerede druer, kakao

Pris incl. natmad, kaffe/te  

og 2 stk. chokolade

537,-

Ønskes tallerkenservering, vælges en ret af hver

Ønskes ostebræt (3 slags) kan dette vælges fremfor en dessert!

Ret til prisændringer forbeholdes
Børn under 10 år spiser for 1/2 pris
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APRIL - JUNI
Buffet

Asparges fra Fyn
hollandaise, persillemarinerede rejer

Bagte grønne asparges
lufttøret skinke, tomat tatar, urter

Hopballe kyllingesalat

krydderblinis, vaniljekål, sprødt

 

Lammekølle
asparges, tomatsalsa, dijonsauce

Roulade af kalv og Hopballe kylling
fyldte tomater, gulerødder, timbale

Sommerbuk fra Hopballe Mølles skove fra 16.05.2017

sæsonens garniture

til alle hovedretterne serveres 2 salater

Blødende chokoladekage
vaniljeis, frugtsalat, mynte

Rabarbertærte
is af tiramisu, creme brülée

Pris incl. natmad, kaffe/te  

og 2 stk. chokolade

537,-

Ønskes tallerkenservering, vælges en ret af hver

Ønskes ostebræt (3 slags) kan dette vælges fremfor en dessert!

Ret til prisændringer forbeholdes
Børn under 10 år spiser for 1/2 pris
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JULI - SEPTEMBER
Buffet

Laks i variation
sprød salat, marinerede rejer, sauce verte

Hopballe kylling carpaccio
røget kyllingbryst, oliven, parmesan

Fransk løgsuppe
Hopballe kyllingemousse

Farseret Hopballe kylling
svampesauce, sæsonens grønt

Helstegt højrebsfilet
bagte tomater, rødbeder, koriander

Ovnbagt multe
sauteret kål, puré, ristet blomkål

til alle hovedretterne serveres 2 salater

Marinerede bær
vaniljeis, smagt til med lakrids og sprødt

Blåbærsuppe
ingefæris, timian

Pris incl. natmad, kaffe/te  
og 2 stk. chokolade

537,-

Ønskes tallerkenservering, vælges en ret af hver

Ønskes ostebræt (3 slags) kan dette vælges fremfor en dessert!

Ret til prisændringer forbeholdes

Børn under 10 år spiser for 1/2 pris
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OKTOBER - DECEMBER
Buffet

Varmrøget laks
rygeostcreme, marinerede krebsehaler

Blåmuslingesuppe
marineret torskenakke, sprøde kartolfer, aioli

Rejer
chili, hvidløg, krydderdressing

Sprængt andebryst
vaniljekål, gulerodsmousse, dampet grønt

Krondyrsmedaljon
nødder, porre, timian

Hopballe kylling 3 variationer
løgtimbale, persillerodsmousse, dampet pastianak

til alle hovedretterne serveres 2 salater

Porcheret pære
chokolade, marineret kirsebær, vaniljeis

Tarte Tatin

frugtsalat, kanelis

Pris incl. natmad, kaffe/te  

og 2 stk. chokolade

537,-

Ønskes tallerkenservering, vælges en ret af hver

Ønskes ostebræt (3 slags) kan dette vælges fremfor en dessert!

Ret til prisændringer forbeholdes

Børn under 10 år spiser for 1/2 pris
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NATMAD

Tarteletter          kr. 88,-
med kylling i asparges, persille & tomat 

Cremet karrysuppe         kr. 88,-
med frisk grønt, kyllingebacon & friskbagt brød

Butikkens salamibræt med tilhørende     kr. 88,-
Garniture & friskbagt brød

Svampecremesuppe         kr. 88,-
Serveres med friskbagt brød & smør

Aspargessuppe         kr. 88,-  
med røget kylling       

Grønsagstærter          kr. 88,-
med mixsalat, lufttørret skinke & friskbagt brød

Chili con carne                    kr. 88,-
Med kylling, friskbagt brød & creme fraiche

Hotwings          kr. 88,-
Med coleslaw

Hopballe Mølles kyllingfrikadeller       kr. 88,-
med krydderurte kartoffelsalat

Ret til prisændringer forbeholdes

Børn under 10 år spiser for 1/2 pris
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HVIDVINE
Chardonnay Reserva, Montes, Cúrico Valley, Chile, 2015 -2016

Chardonnay.  I duften finder man tropiske frugter som ananas og mango, men også grape og andre citrus-
frugter. Smagen er elegant og cremet med en flot frugt og et strejf af vanilje.

299,- 

Ventoux Blanc, Jaboulet, Rhône, Frankrig, 2015 - 2016
Grenach bl. Bourboulence, Clairette. Kraftig vin med en tør, lækker, ren og frisk stil. I duften finder man en flot 

mineralitet og aromatiske toner af kinesisk pære (nashi) og vilde blomster. Smagen er mineralsk, med god 
velour og samtidig ren og sprød. 

 

kr. 329,-

Pinot grigio Della Venezie,Seleccione di Carlo, Cantine  Lenotti, Veneto, Italien, 2016
Grenach bl. Bourboulence, Clairette. Kraftig vin med en tør, lækker, ren og frisk stil. I duften finder man en flot 

mineralitet og aromatiske toner af kinesisk pære (nashi) og vilde blomster. Smagen er mineralsk, med god 
velour og samtidig ren og sprød. 

kr. 329,-

Riesling tradition, Kuentz-Bas, Alsace, Frankrig, 2014
Nuancer af citrusfrugter, markblomster samt en god mineralitet.  

Den perfekte ledsager til klassisk ”Coq au vins” 

kr. 349,-

Viognier, Cline Cellars, Sonoma Valley, Californien, USA, 2015 - 2016
Viognie. I duften finder man klassiske nuancer af abrikos, fersken og citrusfrugter. Smagen er meget fyldig, en 

smule eksotisk men stadig meget frisk og sprød. 

kr. 339,-

Sauvignon bl. Hole in the water, Konrad, Marlborough, New Zealand, 2015
Nuancer af hyldeblomst, eksotiske toner af grape og litchi, og en klingende ren syre. 

kr. 348,-

Ret til prisændringer forbeholdes
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HVIDVINE
Sancerre, Dom. Balland, Loire, Frankrig, 2015 - 2016

Sauvignon blanc. I duften finder man nuancer af grape og hvide ferskner. 
Smagen, som er tør, meget fyldig men samtidig frugtrig, præget af friskhed og finesse med en sart nuance af 

citrusfrugter, hyld og mandler i eftersmagen. 

kr. 409,- 

Chablis, Chateau Viviers, Lupé-Cholet, Bourgogne, Frankrig 2015
Chardonnay. karakterfuld vin med en flot, let, frugtrig bouquet, med masser af delikate nuancer (citrusfrugter, 

hvide blomster). I munden er smagen først næsten fed, men ret hurtigt udvikler finessen og frugten sig. 

419,- 

Hautes Cotes Nuits, blanc, Jean-Claude Boisset, Bourgogne, Frankrig, øko, 2013
Chardonnay. 16 mrd. På fad. Lækre og frugtrige aromaer af grape og lime. Smagen er tør og sprød, med god 

velour og kompleksitet, Man fornemmer opholdet på træfade. 

kr. 429,-

Ret til prisændringer forbeholdes
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RØDVINE
Negroamaro-Primitivo, Missetti, Puglia, Italien, 2015

En meget umiddelbar og frugtrig vin i både dufte og smag, med god struktur og fylde. 
Toner af hindbær, blommer men også krydrede nuancer, som fint harmonerer med frugtsødmen. 

299,-

Syrah Intervalo, Echeverria, Curicó Valley, Chile, 2014-2015
Grenache, Syrah og Merlot. Fyldig, rund og elegant vin med toner af mørke kirsebær, brombær,  

krydderier og sarte nuancer af krydderurter.

309,-

Ventoux Rouge, Jaboulet, Rhône, Frankrig, 2015-2016
Grenach noir/Syrah.  Pragtfuld duft, med krydrede toner med af provencalske krydderurter, hvid peber og 

krusemynte. I smagen har vinen bid og fylde, med toner af kirsebær, mandler og lidt engelsk lakrids til sidst. 

329,-

Zinfandel Lodi, Cline, Sonoma Valley Californien, USA, 2015-2016
Karakter af mørke bær (sort kirsebær og hindbær) i duften. I smagen er vinen meget frugtrig med krydrede 

toner og en flot finish med nuancer af vanille og bløde tanniner. Let fadpræg. 

349,-

Côte de Rhône Village, Chateau Maucoil, Rhône, Frankrig, øko 2105
Grenach, Syrah, Carignan.  Masser af friske frugtnuancer af kirsebær og blommer. I smagen er den en smule 

mørkere i stilen, med toner af brombær og en smule peber.

349,-

Primitivo di Maduria, Feudi di San Marzano Puglia, Italien, 2015
Mørkerød farve med violet skær. Duften byder på masser af frugttoner med nuancer af røde kirsebær, blom-
mer, granatæbler og en smule vanilje. I smagen virker vinen mørkere, med dybe og komplekse toner af en-

gelsk lakrids, tjære og en mineralsk touch.

349,-

Ret til prisændringer forbeholdes
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RØDVINE
Ripasso Costa Regale, Valpolicella Superieure, Cantine Lenotti, Veneto, Italien, 2105

Toner af kirsebær, brombær, kaffe, chokolade, hasselnød, pomerans og syltede frugter, men også meget de-
likate og friske toner. Sammensat vin m. lånte noter fra Amaronedruerne. 12 mrd. på fad. 

359,-

AAA Shiraz/Grenach, Paxton Vinyards, Mclaren Vale, Australien øko, 2015
Mørk, dybrød farve med nuancer af modne hindbær, blommer, chokolade, peber og en smule vanilje. I smagen 

er vinen meget kødfuld og fyldig. 12 mrd. på fad. 

359,-

Reserva, Bodegas Ochoa, Navarra, Spanien, 2009
Tempranillo, Cabernet sau., Merlot.  Vinens store frugtkoncentration og fylde kommer fint frem i glasset med 
flotte toner af røde frugter, kirsebær og mandler. Vinen har en utroligt flot balance mellem de søde, eksotiske 

og krydrede toner og vinens sprødhed og bid. 18 mrd. på fad fransk/amerikansk. 

379,-

Ret til prisændringer forbeholdes
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ROSÉ VIN
Chiaretto, Cantine Lenotti, Veneto, Italien, 2015-2016

Lavet på de klassiske amarone-druer.  friskplukkede ferskner og blommer, og i smagen har vinen en sart 

friskhed og en finesse, som harmonerer meget fint med druernes krydrede og frugtrige toner. 

 

319,-

Butinage rosé, Chateau de Nages, Frankrig, Økologisk 2015-2016
Grenach/Syrah.  Kraftigere, kødfuld og intens rosé. 

339,-

DEN SØDE 
Grand Spumante Dolce, Moscato, Ceresa, Crosetto del Montella, Italien,

Moscato. Sødmefulde druer med herlige sprøde og friske nuancer af citrus, mynte og lindeblade.  

 

346, pr flaske 
49 kr pr glas-

Pedro Ximenez, Bodegas Barbadillo, Jerez, Spanien 
Sød sherry med en mørk, næsten mahogni-farve. I duften og smagen finder man meget komplekse og koncen-

trerede toner af rosiner, blommer og sveske. 
 

349 pr flaske 
49 kr pr glas,-

Sauterne, Dourthe, Bordeaux, 2014
Semillon, sauvignon bl. Ædel rådenskab I forældet form – klassisk sødmefuld. 

 

398,-

 

Ret til prisændringer forbeholdes
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ØL & VAND
Sodavand (25 cl, Coca Cola, Fanta m.m.)    kr. 25,- 

Knuds Saft  (hyld eller solbær 25 cl)    kr. 25,-  

Mineralvand med brus      kr. 25,-  

Økologisk appelsin juice      kr. 25,- 

Økologisk æblemost       kr. 25,- 

Jyske Bryghus, fad (25 cl)      kr. 39,- 

Jyske Bryghus, fad (40 cl)      kr. 49,- 

Bøgedal Bryghus,unikke bryg (75 cl)   kr.149,-

Husets velkomstglas      kr. 45,-

Flaske vand (100cl)                               kr. 29,-

KAFFE & THE
Friskbrygget kop kaffe (ad libitum)    kr. 35,-

Te - Chaplon (flere varianter) (ad libitum)    kr. 35,- 

Kaffe, te & petit fours       kr. 58,- 

DEN LILLE SKARPE
Avec (2 cl, Cognac, likør & snaps)      kr. 35,- 

Anden spiritus (2 cl)       kr. 35,- 

Avec (4 cl, Cognac, likør & snaps)      kr. 45,- 

Anden spiritus (4 cl)       kr. 45,- 

Ret til prisændringer forbeholdes
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HER FINDER DU OS... 

PÅ GENSYN... 

Mød os på de sociale medier... 


