
Fjordgaardens bryllupspakke

Tilkøb af reception til bryllupspakken inkl. klasissk bryllupskage 
samt kaffe & te – 204,- pr. person

Tilkøb af mousserende vin - 98,- pr. person

Økologisk champagne til velkomst  - 
3. stk canapeer pr. person til velkomsten

4-retters menu  

Øl, vand & vin ad libitum under middagen - 7,5 timer

Kaffe & sødt

En avec pr. person

3 slags forudbestemte cocktails samt,
dansk økologisk vodka, rom og gin i baren frem til kl. 02.00 fra ved 

ankomst

Nødder & chips til bar 

Natmad 

Inkl. prøvemiddag for brudeparret 
og overnatning i Junior Suite

1.746,- pr. person

Minimum 20 couv.



Fjordgaardens bryllupspakke

Festmenu bryllup

Forret

Koldrøget laks, laksetatar og en laksecreme, urtecreme, maltjord 
og urter

eller

Urtesmørstegt pighvar, blomkåls crudité, bagt blomkål vendt i 
brunet smør og hasselnødder, citroncreme

Mellemret

Jomfruhummer stegt med hvidløg og urter, syltet fennikel, 
æblegel og citronmelisseolie.

eller

Okseterrine med urter og lime, urtemayo, pærekompot og urtemix

Hovedret

Mørbrad af dansk okse, med årstidens spæde grøntsager,
 rødvinsglace og nye danske kartofler vendt i urter

Desserter 

Brownie med bærsorbet, friskebær, bagte bær, saltkaramel sauce 
og sprødt

eller

Jordbær og hvidchokolade mousse, friske jordbær, jordbærsorbet, 

creme anglaise og hvid krystalliseret chokolade

Natmad: Vælg fra listen



Fjordgaardens bryllupspakke

Natmad

Inkl. i fastprisarrangementer

Pålægsbord med 3 slags pålæg, tilbehør samt rug- og groft brød
Traditionel gullashsuppe med hjemmebagt brød

Karrysuppe med rejer, hønsekød og mandler samt 
hjemmebagt brød

Croissanter med reje-, hønse- og skinkesalat

Klassisk hotdogs buffet “med det hele”

Tapasplanke med specialiteter, tapanader og pesto samt groft 
brød og aioli

Frikadeller med kartoffelsalat og hjemmebagt brød

Madtærter med kartoffel, porre og bacon samt blandet salat og 
hjemmebagt brød



Fjordgaardens bryllupspakke
Tilkøbsmuligheder

Cremant til velkomst      + kr. 98,- pr. pers. 
Champagne til velkomst     + kr. 115,- pr. pers. 
3 slags af Køkkenchefens snacks til velkomst  + kr. 109,- pr. pers.
Tilkøb af mellemret       + kr. 118,- pr. pers. 
Tilkøb af natmad      + kr. 98,- pr. pers. 
Tilkøb prøvemiddag      + kr. 800 per.påhæng 

Øl/vand og vin under middagen (4 timer)*  + kr. 372,- pr. pers. 
Øl/vand og vin hele aftenen (7½ time)*   + kr. 450,- pr. pers. 
Opgradering af vinmenu      + fra kr. 125,- pr. pers. 

Kaffe         + kr. 39,- pr. pers.
Kaffe og hjemmelavet småkager el. sødt   + kr. 75,- pr. pers. 
Medbring egen kage til kaffen (konditor)   + kr. 50,- pr. pers. 
Eftermiddagskaffe og kage    + kr. 75,- pr. pers.
Cognac/likør 1 pr. person       + kr. 55,- pr. pers. 
Snaps        + kr. 599,- / 45,- cl.

Fri spiritus hele aftenen (4 slags)    + kr. 225 pr. pers. 
+ Bartender (kun i tilkøb med ad libitum)

Mokai, Brezzer, Sommersby     + kr. 55,- pr. stk.

Tillæg på blomster       + kr. 75,- pr. pers. 

Pris pr. time udover aftalte tid     + kr. 50,- pr. pers.

Pris pr. time udover aftalte tid     + kr. 30,- pr. pers. 
forbrug af drikkevarer 

* Minimum betaling for 20 couv. 

Overnatning i enkeltværelse fra  
+ kr. 810,- pr. værelse pr. nat i standardværelse 

Overnatning i dobbeltværelse fra
+ kr. 910,- pr. værelse pr. nat i standardværelse 

Energitillæg, obligatorisk      + kr. 18,- pr. pers.


