Bryllup

Klitrosens aftenbryllup
Kærligheden står foran alt. Og snart står
I to over for hinanden i kærlighedens navn.
Klar til at blive smedet sammen – og
fortsætte livets rejse i fællesskab.
Lad os hjælpe med at starte denne livsrejse
på allerbedste vis. Skabe minder I for evigt
kan bære i jeres hjerter.
I bringer kærlighed og gæster til bordet
– vi sørger for, at rammerne, maden og
serviceniveauet giver jer en magisk
og uforglemmelig aften.
Lad os skabe gode minder – for jer!

18:00-02:00
Velkomstdrink og snacks.
3-retters menu eller buffet fra selskabskort.
Tilhørende vinmenu.
Øl, vand, vin og mineralvand ad libitum.
Kaffe og sødt.
Inkluderet i prisen:
5 timers brug af vores bryllupskoordinator til planlægning af
jeres store dag – menuplanlægning, blomster og lokalepyntning.
AV-udstyr og mikrofon stilles til rådighed på dagen.
Medbring selv evt. computer.
Overnatning på bryllupsnatten i
luksusdobbeltværelse inkl. morgenmad.
895 kr.

Klitrosens dagsbryllup
15:00-02:00
Bryllupsreception med lækre sandwich og saltede snacks.
Kaffe/te, øl, vand og mineralvand ad libitum.
Velkomstdrink og snacks.
3-retters menu fra selskabskortet eller buffet.
Tilhørende vinmenu.
Øl, vand, vin og mineralvand ad libitum.
Kaffe og sødt.
Natmad.
Inkluderet i prisen:
2,5 timers brug af vores bryllupskoordinator til planlægning af
jeres store dag – menuplanlægning, blomster og lokalepyntning.
AV-udstyr og mikrofon stilles til rådighed på dagen.
Medbring selv evt. computer.
Overnatning på bryllupsnatten i
luksusdobbeltværelse inkl. morgenmad.
1195 kr.

Klitrosens
eksklusive bryllup
15:00-02:00
Bryllupsreception med bryllupskage og bobler.
Frisk frugt, lækre sandwich og saltede snacks.
Kaffe/te, hjemmelavet saft, øl, vand, mineralvand og vin.
Champagne og snacks.
3 retter specialmenu eller luksusbuffet.
Tilhørende udsøgt vinmenu.
Øl, vand, vin og mineralvand ad libitum.
Kaffe og sødt samt avec.
Natmad – frit valg.
Fri bar efter middagen til kl. 02:00 med 3 forskellige drinks.
Inkluderet i prisen:
10 timers brug af vores bryllupskoordinator.
Menusamtale med køkkenchefen, hvor I
sammen komponerer jeres menu.
Prøvesmagning af menu og vine inkl. en
overnatning på hotellet.
AV-udstyr og mikrofon stilles til rådighed på dagen.
Medbring selv evt. computer.
Overnatning på bryllupsnatten i
luksusdobbeltværelse inkl. morgenmad.
1695 kr.

På Strandhotel Klitrosen får du
velsmagende mad i topklasse. Eksklusiv men
uformel. Højeste kvalitet men alsidig.
Vesterhavet bruser beroligende i baggrunden.
Vinden rusker over den uspolerede klithede i
baghaven. Det er ægte. Det er rustikt.
Det er afvæbnende. Præcis som den mad,
du får serveret på Strandhotel Klitrosen.
Her kan du forkæle dine sanser
med mad lavet på lækre lokale råvarer.
Mad lavet fra bunden – med økologi
som naturligt omdrejningspunkt.
Mad med god smag.
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