10+ UNIKKE STEDER MED

PRISVINDENDE CATERING
TIL JERES BRYLLUP

SOHO KØDBYEN

NATIONALMUSEET

Med egen tagterrasse på toppen af pulserende
Kødbyen kan den intime eller store bryllupsfest
holdes i urbane og upolerede rammer.
50-150 personer

Mærk historiens vingesus i de elegante sale,
og byd velkommen med drinks i foyeren eller i
museumshaven lige ved Slotsholmen.
50-100 personer

LANGELINIE PAVILLONEN

STRANDHOTEL RØSNÆS

Med Den Lille Havfrue som nabo - og
panoramaudsigt over havnen - folder festen sig ud
i en ikonisk funkisbygning med store terrasser.
50-450 personer.

FREDERIKS BASTION

Sejl gæsterne til den fredede bastionsbygning på
Christianshavn, og lad festen foregå i en grøn
oase på kanten af byen.
50-80 personer

I naturskønne omgivelser med udsigt til
Kalundborg Fjord kan bryllupsfesten i
vandkanten udspille sig på Strandhotel Røsnæs.
50-120 personer

DEN BLÅ PLANET

Omgivet af akvarier med farverige fisk og
havdyr fra hele verden, er der lagt op til en
fascinerende fest lige ud til Øresund.
50-100 personer

VI TILBYDER OGSÅ:
LUFTKASTELLET

Lad bryllupsfesten rejse til futuristisk romantik
på den anden side af sundet i Malmø med
udsigt til Københavns skyline.
50-350 personer

SØETATENS PIGESKOLE

Den gamle pigeskole putter sig imellem
Nyboders gule længer, og danner historiske
rammer for bryllup i hjertet af byen.
50-150 personer

FOOD SPACE

Råt og urbant lokale i Den Grå Kødby
rummer små og store bryllupper
i et hipt kvarter.
50-70 personer

VEGA

Fold bryllupsfesten ud i et fredet,
funktionalistisk mesterværk,
der emmer af kvalitet og æstetik.
50-300 personer

NIKOLAI KIRKE

I en gammel kirke midt i København
kan bryllupsfesten arrangeres i
karakteristiske, elegante rum.
50-150 personer

THE PLANT

En nyrestaureret fabrik på Refshaleøen
tilbyder fleksible rammer til bryllupsfesten
i rå og eksklusive omgivelser.
50-300 personer

MENUFORSLAG
FORRET

Islandsk Vestfjordlaks
- Svampeboullion med fermenteret tang
- Asparges - Tørret dansk blæksprutte
- Saltet æggeblomme - Grønne ferskner

HOVEDRET

Letrøget kalvebryst glaseret med bergamotte
og københavnsk ByBI-honning
- Aromatiske blomster, urter og sprødt brød
- Lys ramsløgssauce - Grønt - Kartoffel

DESSERT

Rabarber pocheret med hybenrose
- Rabarbersorbet - Mandelskum
- Salt praliné

VEGETARISKE ALTERNATIVER
FORRET

Svampedashi - Fermeteret tang
- Grillede asparges - Saltet æggeblomme
- Grønne ferskner - Aromatiske urter

HOVEDRET

Ristet blomkål - Brunet smør
- Grøntsagsblanquette - Ristede mandler
- Sæsonens grønt - Kartoffel

STOR BRYLLUPSPAKKE
PRISEN INKLUDERER:
Velkomstdrink & snacks
3-retters menu
Friskbrygget kaffe & te
Vin, øl & vand ad libitum i 8,5 timer
eksempelvis fra kl 18:30 til 03:00
Longdrinks ad libitum i 3,5 timer
eksempelvis fra kl 23:30 til 03:00
Natmad
Borde, stole & opdækning
Tjenere og øvrigt servicepersonale
Garderobe
Lokaleleje* & rengøring
Projektleder ( ca. fem timer )

Pris pr person v/ min 50 personer fra 1390,* enkelte steder tilkommer lokaleleje

MADKASTELLET.DK/BRYLLUP
BRYLLUP@MADKASTELLET.DK

