MENUFORSLAG

Forret
Rimmet ørred m. luftig persillevinaigrette, radisenudler,
røde ribs, let syrlig urtebouillon & fennikelskud
Brød & skilt smør

Hovedret

BRYLLUPSFEST I SVENDBORGS NYESTE SELSKABSLOKALE

Kalvefilet m. spinatpure, ramsløgskapers, brændte løg,
grønne stikkelsbær, nedkogt kalvesauce & fuglegræs
Á part

Hold jeres bryllupsfest i vores smukke og moderne selskabslokale. Vi sørger for det hele, så I får en
afslappet, dejlig og mindeværdig bryllupsdag sammen, hvor I fuldt ud kan nyde festen og jeres gæster.
Dagen kan starte med champagne på vores tagterrasse efter vielsen. Her kan I byde jeres gæster
velkommen, åbne gaver og nyde den fine udsigt over det maritime leben.

Nye kartofler m. urtesmør & purløg

Dessert
Ymerfromage m. modne og umodne jordbær, citrongelé,
krystalliseret chokolade, sorbet & tagetes

Vi byder jer til middag ved de smukt dekorerede borde i restauranten. Her nyder I vores dygtige kokkes
gastronomiske kreationer, mens vores serviceminded tjenere sørger for dejlige og lokale drikkevarer.
Efter middagen er det tid til brudevalsen, som kan danses på Molen eller tagterrassen. I mellemtiden vil
vi gøre kaffe og petit fours klar, som igen kan nydes på toppen af selskabslokalet i faklernes skær.
Festlighederne fortsætter i restauranten, hvor baren og dansegulvet er åbent, så længe I ønsker det.
En koordinator vil være ansvarlig for jeres bryllupsfest og vil være med jer gennem dagen til at sørge for,
at I føler jer trygge samt at dagen bliver, som I ønsker.

SHARE FOOD
Hovedretten kan bestilles som “Share Food”. Den serveres
“family style”, som var man hjemme ved middagsbordet.
Retten består af mange små anretninger i vores flotte service.

Bryllupspakke
Fast pris pr. kuvert ved minimum 50 personer
• Champagne og snacks inden middagen - ét glas pr. person
• 3- retters bryllupsmiddag

• Vin ad libitium til middagen
• Kaffe, te, avec og petit fours til efter middagen
• Fri bar af fadøl, vin, vand & longdrinks
• Eksklusivitet over selskabslokale og tagterrasse

Kr. 1.195, - pr. person (kl. 16:00 – 04:00)
I bryllupspakken er følgende ligeledes inkluderet i prisen

• Lanterner & pejs ved indgang
• Duge, servietter & lys
• Service leje (inkl. opvask, borde, stole samt fakler)
• Koordinator som er med i planlægningsfasen og afvikling af jeres
bryllup
• Dygtige tjenere og kokke vil sørge for jer og jeres gæster
• Bartender fra fx kl. 00.00—kl. 04.00 inkl. oprydning

Tilvalg til bryllupspakken
• Udvidet reception med kaffe, te og vand ved evt. medbragt
bryllupskage kr. 75,- pr. person
• Opgradering til 4-retters menu kr. 125 pr. person
• Natmad kr. 65 pr. person
• Blomster til 8-mands bord fra kr. 200 pr. bord
• 4 slags cocktails efter eget ønske – ad libitium kr. 185,- pr. person

