Aftenbryllup

Reception & Aftenbryllup

18:00-02:00

15:00-02:00

Velkomstdrink/bobler & snacks
3-retters bryllupsmenu
eller
social dinning med 8 serveringer

Bryllupsreception med lækre sandwich &
saltede snacks
Kaffe/te, øl, vand & mineralvand ad libitum

Tilhørende vinmenu
Øl, vand, vin & mineralvand ad libitum

Velkomstdrink/bobler & snacks
3-retters bryllupsmenu
eller
social dinning med 8 serveringer

(under middagen)

Kaffe & sødt

Tilhørende vinmenu
Øl, vand, vin & mineralvand ad libitum

Pr. person
895 kr.

(under middagen)

Kaffe & sødt
Natmad
Inkluderet i prisen:
Menu- og festplanlægning med køkkenchefen og vores
festkoordinator, hvor I sammen komponerer menuen og
fastlægger alle detaljerne til jeres dag, herunder blomster
(ej inkl. i prisen) og lokalepyntning.
AV-udstyr og mikrofon stilles til rådighed på dagen.

Pr. person
1195 kr.

Inkluderet i prisen:
Menu- og festplanlægning med køkkenchefen og vores
festkoordinator, hvor I sammen komponerer menuen
og fastlægger alle detaljerne til jeres dag, herunder
blomster (ej inkl. i prisen) og lokalepyntning.
AV-udstyr og mikrofon stilles til rådighed på dagen.

Eksklusivt bryllup
15:00-02:00

Tilvalg

Bryllupsreception med bobler
Frisk frugt, canapéer & saltede snacks
Kaffe/te, hjemmelavet saft, øl, vand &
mineralvand

Reception
Frisk frugt, canapéer & saltede snacks
Kaffe/te, øl, vand og mineralvand
Pr. person
195 kr.

Champagne & snacks
4-retters menu eller social dining med
12 serveringer

Andengangsservering af hovedret
Pr. person
50 kr.

Tilhørende vinmenu
Øl, vand, vin & mineralvand ad libitum

Blød bar efter middagen - øl, vin & vand

(under middagen)

Kaffe, avec & sødt
Natmad
Fri bar kl. 00:00-02:00
3 forskellige drinks, øl, vin & vand
Pr. person
1695 kr.

(tidsbegrænset)

Pr. person
250 kr.
Bar efter middagen
(tidsbegrænset)

Øl, vin, vand & 3 forskellige drinks
Pr. person
350 kr.
Natmad
Pr. person
Fra 100 kr.

Inkluderet i prisen:
Menu- og festplanlægning med køkkenchefen og vores
festkoordinator, hvor I sammen komponerer menuen og
fastlægger alle detaljerne til jeres dag, herunder blomster
(ej inkl. i prisen) og lokalepyntning
AV-udstyr og mikrofon stilles til rådighed på dagen.

Det med småt:
Børn under 12 år betaler halv pris.
Der tages forbehold for ændringer i menuerne.
Minimum antal ved selskaber: 20 personer (kontakt os omkring mindre selskaber)
7 dage inden skal endeligt antal meldes, allergener, bordplan.
For bekræftelse af reservation, indbetales der et depositum. Beløbet afhænger af selskabets størrelse og bedes indbetales senest 14 dage
efter modtagelsen af din bekræftelse. Beløbet modregnes i den endelige afregning, men tilbagebetales ikke ved afbestilling.
Betaling kan ske via kreditkort og bankoverførsel

