
DET LILLE BRYLLUP 

 

 Reception 

Mulighed A: 

Fingersandwich og frisk frugt 

Kaffe og the ad libitum 

Øl, vand og vin (2 timer)     

Mulighed B: 

Snacks og sødt 

Kaffe og the ad libitum 

Øl, vand og vin (2 timer) 

 Bryllupskage lavet fra bunden af chocolatier fra Chokoladefabrikken i 

Skanderborg  

 

 Aperitif 

 3-retters gourmetmenu 

 Husets vinmenu 

 Kaffe/te & avec  

 Fri øl, vand & vin i 8 timer 

 Natmad 

 Opdækning, servering, blomster, lys  

 Fastsættelse af menu med kokken 

 Koordinering og plan for dagen 

 12 værelser inkl. Sengelinned  

 Bryllupsbrunch 

Pris pr. person  

DKK 1645,- / v. 40 personer 

 

Det med småt: 

 Min. antal værelser i bryllupspakke 

 Festmiddagen samt efterfølgende dans skal finde sted i Officersmessen 



BRYLLUP  

 

 Reception 

 

Mulighed A: 

Fingersandwich og frisk frugt 

Kaffe og the ad libitum 

Øl, vand og vin (2 timer)     

Mulighed B: 

Snacks og sødt 

Kaffe og the ad libitum 

Øl, vand og vin (2 timer)    

  

 Aperitif 

 3-retters gourmetmenu 

 Husets vinmenu 

 Kaffe & te 

 Fri øl, vand & vin i 8 timer 

 Natmad 

 Opdækning, servering, blomster, lys  

 Fastsættelse af menu med kokken 

 Koordinering og plan for dagen 

 16 værelser inkl. sengelinned (max. 4 personer pr. værelse) 

 

Pris pr. person  

DKK 1585,- / v. 60 personer  

 

Det med småt: 

 Bryllupskage håndlavet fra bunden af Chocolatier fra Chokoladefabrikken i Skanderborg kan tilkøbes. 

 Bryllupsbrunch tilkøbes antal overnattende 

 



 

LUKSUSBRYLLUP 

 Reception 

Mulighed A: 

Fingersandwich og frisk frugt 

Kaffe og the ad libitum 

Øl, vand og vin (2 timer)     

Mulighed B: 

Snacks og sødt 

Kaffe og the ad libitum 

Øl, vand og vin (2 timer) 

 Bryllupskage lavet fra bunden af chocolatier fra Chokoladefabrikken i 

Skanderborg  

 

 Aperitif 

 3-retters gourmetmenu 

 Husets vinmenu 

 Kaffe/te & avec  

 Fri øl, vand & vin i 8 timer 

 Natmad 

 Opdækning, servering, blomster, lys  

 Fastsættelse af menu med kokken 

 Koordinering og plan for dagen 

 Hytte til brudeparret 

 16 værelser inkl. sengelinned 

 Bryllupsbrunch 

Pris pr. person  

DKK 1685,- / v. 60 personer 

 

Det med småt: 

 Bryllupskage håndlavet fra bunden af Chocolatier fra Chokoladefabrikken i Skanderborg kan tilkøbes.

  



   

DRØMMEBRYLLUP 

 Reception 

Mulighed C:  

3 forskellige Tapas eller Smushi 

Kaffe/the ad libitum 

Øl, vand og vin 2 timer    

  

 

Mulighed D:  

Pølse og ostebord 

Kaffe/the ad libitum 

Øl, vand og vin 2 timer  

 Aperitif 

 3-retters gourmetmenu 

 Husets vinmenu 

 Kaffe & te, avec 

 Fri øl, cider, vand & vin i 8 timer 

 Natmad 

 Opdækning, servering, blomster, lys  

 Fastsættelse af menu med kokken 

 Koordinering og plan for dagen 

 Hytte til brudeparret 

 16 værelser og 4 hytter inkl. sengelinned 

 Bryllupsbrunch 

  

Pris pr. person  

DKK 1750,- / v. 60 personer 

 

Det med småt: 

 Bryllupskage håndlavet fra bunden af Chocolatier fra Chokoladefabrikken i Skanderborg kan tilkøbes. 

 



 

EVENTYRBRYLLUP 

 

 Reception 

Mulighed C:  

3 forskellige Tapas eller Smushi 

Kaffe/the ad libitum 

Øl, vand og vin 2 timer    

  

 

Mulighed D:  

Pølse og ostebord 

Kaffe/the ad libitum 

Øl, vand og vin 2 timer 

 

 Bryllupskage håndlavet af Chocolatier fra Chokoladefabrikken i 

Skanderborg 

 Aperitif 

 3-retters gourmetmenu 

 Husets vinmenu 

 Kaffe & te 

 Fri øl, cider, vand & vin i 8 timer 

 Natmad 

 3 forskellige slags drinks  

 Opdækning, servering, blomster, lys  

 Fastsættelse af menu med kokken 

 Koordinering og plan for dagen 

 Hytte til brudeparret 

 16 værelser og 10 hytter inkl. sengelinned 

 Bryllupsbrunch 

  

Pris pr. person  

DKK 2100,-/ v. 60 personer 



DET STORE EVENTYRBRYLLUP 

 

 Reception 

Mulighed C:  

3 forskellige Tapas eller Smushi 

Kaffe/the ad libitum 

Øl, vand og vin 2 timer    

  

 

Mulighed D:  

Pølse og ostebord 

Kaffe/the ad libitum 

Øl, vand og vin 2 timer 

 

 Bryllupskage håndlavet af Chocolatier fra Chokoladefabrikken i 

Skanderborg 

 Aperitif 

 3-retters gourmetmenu 

 Husets vinmenu 

 Kaffe & te 

 Fri øl, cider, vand & vin i 8 timer 

 Natmad 

 3 forskellige slags drinks  

 Opdækning, servering, blomster, lys  

 Fastsættelse af menu med kokken 

 Koordinering og plan for dagen 

 Hytte til brudeparret 

 16 værelser og 10 hytter inkl. sengelinned 

 Bryllupsbrunch 

  

Pris pr. person  

DKK 1950,-/ v. 90 personer 

 


