F E ST E R & MID DAG E

FESTE R & MIDDAGE
En mindeværdig oplevelse i stemningsfulde omgivelser
En fest, en frokost, en anledning til at ses; Kurhotel Skodsborg
tilpasser dine ønsker til anledningen og gør arrangementet
stemningsfyldt og sanseligt. Vi står for alt fra forberedelse til
overnatning for gæster og værtspar. Maden tilberedes med
årstidens råvarer og med afsæt i Kurkøkkenets traditioner.
Kokkene sætter en ære i at imødekomme ethvert ønske, og
menuen udvikler vi gerne i tæt samarbejde med jer. Kurkøkkenet
sætter kvaliteten i højsædet, og vores dygtige tjenerstab vil gøre
sit til, at gæsterne får en uforglemmelig oplevelse.
LO KALERNE

Kurhotel Skodsborg har flere forskellige muligheder fra det
kongelige islæt til lys og moderne indretning. Søjlesalen er lyst
og stilfuldt indrettet med prismelysekroner, egetræsparketgulv, søjler langs væggene og holdt i smukke farver. Villa Rex,
som ligger i de smukkeste omgivelser lige ud til Øresund
og op til Dyrehaven, blev bygget af kong Frederik VII i 1857
som mødested for Danmarks statsråd og kongelige tafler.
Konge- og Dronningesalen, som kongens unikke lokaler hedder,
benyttes i dag som selskabslokaler. I Søjlesalen dækker vi op til
maximum 90 gæster, og i Villa Rex til maximum 70 gæster.
Kom og få en uforpligtende samtale
med os om tilrettelæggelsen af jeres arrangement

FEST MI DDAG
Skab de perfekte minder fra jeres livs fest
V ELKO M ST D RINK
4 - RET T ERS M ENU
KA F F E /T E/FRESH WAT ER

Menuen aftales med køkkenchefen.
KR. 800,- per person i Søjlesalen
KR. 900,- per person i Villa Rex

Prisen gælder ved minimum 40/60 personer
(lavsæson/højsæson)
Fest fra kl. 18.00 til kl. 24.00
Med mulighed for forlængelse – KR. 2.500 per time
SÆ RLIGE Ø NSKER

Blomsterarrangementer, lydanlæg, live musik
og DJ kan arrangeres efter aftale.
Børn under 12 år halv pris.

FE STAF T E N
A Royal Touch
V ELKO M ST D RINK
4 - RET T ERS M ENU
KA F F E/T E/FRESH WAT ER
B AR M ED Ø L, VIN
& VAND I 3 T IM ER

Menuen aftales med køkkenchefen.
KR. 1.100,- per person i Søjlesalen
KR. 1.200,- per person i Villa Rex

Prisen gælder ved minimum 40/60 personer
(lavsæson/højsæson)
Fest fra kl. 18.00 til kl. 02.00
Med mulighed for forlængelse KR. 2.500 per time
SÆRLIGE Ø NSKER

Blomsterarrangementer, lydanlæg, live musik
og DJ kan arrangeres efter aftale.
Børn under 12 år halv pris.

FEST MI DDAG
By Kroun
V E L KO MSTD RINK M ED SIGNAT URSNACK
5 R E TTE R S BY K RO UN M ENU INKL. VIN M ENU
KAFFE/T E/SØ DT
FRESH WAT ER
KR. 2.000,- per person i Søjlesalen
Prisen gælder ved mellem 40 -80 personer

Fest fra kl. 18.00 til kl. 02.00
Med mulighed for forlængelse KR. 2.500 per time
SÆ RLIGE Ø NSKER

Blomsterarrangementer, lydanlæg, live musik
og DJ kan arrangeres efter aftale.
Børn under 12 år halv pris.

B RY L LU P
Den store aften
VELKOMST – BOBLER ELLER
COCKTAIL OG SALTEDE MANDLER
4-RETTERS MIDDAG
FRESH WATER
KAFFE AVEC OG PETIT FOURS
BAR MED ØL, VIN OG VAND
SAMT LONG DRINKS (3 TIMER)
NATMAD
BLOMSTERDEKORATIONER TIL BORDENE
& MENUKORT

Menuen aftales med køkkenchefen.
KR. 1.500,- per person i Søjlesalen
KR. 1.600,- per person i Villa Rex

Prisen gælder ved minimum 40/60 personer
(lavsæson/højsæson)
Fest fra kl. 18.00 til kl. 02.00
Med mulighed for forlængelse KR. 2.500 per time
Børn under 12 år halv pris.

SHE DE S E RV E S IT
Til den kommende brud

FØ R DAGEN

Bliv forkælet og nyd en ansigtsbehandling eller
massage i vores Spa Beauty, generalprøve
på makeup og frisure samt en udsøgt
middag for 2 i The Brasserie
PÅ SELVE DAGEN

Vores stylist lægger din makeup og frisøren
sætter dit hår, så du bliver den smukkeste
udgave af dig selv
KR. 8.500,-

KONDI TORKAGE R
på Kurhotel Skodsborg eller privat

Skal I holde fest, bryllup, fødselsdag eller en anden
skøn sammenkomst på Kurhotel Skodsborg eller
privat, og skal den søde tand forkæles lidt ekstra,
så bestil en af vores smukke og velsmagende konditorkager kreeret af vores talentfulde konditorer,
som også er på det danske konditorlandshold.
Tag en snak med en af vores konditorer, som gerne
kommer med forslag til smag, dekorativ pynt og
flotte opsatser.
På udvalgte dage i løbet af året afholdes der
”Bryllupskagesmagning”, hvor vores konditorer præsenterer 4-5 af vores mest populære, smukke og
velsmagende bryllupskager. Som gæst til denne
smagning får du lov til at smage kagerne og stille alle
de spørgsmål, du måtte have. Har I allerede booket
jeres bryllupsfest på Kurhotel Skodsborg, deltager I
uden beregning.

BRUNCH - OG F ROKOST
ARRA NGE ME NT E R
Konfirmation, barnedåb
eller anden begivenhed
Menuen aftales med køkkenchefen.
F RO KOST B UFFET

Et udvalg af forretter, salater,
varme retter og desserter
KR. 570,- per person i Søjlesalen
KR. 670,- per person i Villa Rex
3 - R E T T ERS FRO KOST
KR. 470,- per person i Søjlesalen
KR. 570,- per person i Villa Rex
B RUNCH B UFFET
KR. 380,- per person i Søjlesalen
KR. 480,- per person i Villa Rex

Prisen gælder ved minimum 40/60 personer
(lavsæson/højsæson)
4 timers arrangement
Børn under 12 år halv pris.

MINDE H ØJ T I D
Arrangement i eget lokale
Friskbagte rosinboller smurt med smør
Skodsborg kringle med creme og remonce
Kaffe og te
KR. 200,- per person i Søjlesalen
KR. 300,- per person i Villa Rex
2 slags sandwich: Laks og agurk, skinke og hø-ost
Kaffe og te
KR. 230,- per person i Søjlesalen
KR. 330,- per person i Villa Rex
Friskbagte rosinboller smurt med smør
Skodsborg kringle med creme og remonce
2 slags sandwich: Laks og agurk, skinke og hø-ost
Kaffe og te
KR. 260,- per person
Prisen gælder ved minimum 30 personer
Øl, vand og vin efter forbrug.
Børn under 12 år halv pris.

OV E RNAT NING
Kurhotel Skodsborg tilbyder selskabets gæster
overnatning i vores dejlige værelser i forbindelse med festen.
Dobbeltværelse inklusive adgang til spa og fitnessfaciliteter samt morgenbord i The Brasserie fra
KR. 1.350,- for to personer per nat
C H E CK-IN / CHECK-O UT

15.00 / 12.00
MO RGENB O RD

Morgenbord serveres
man-fre kl. 07.00-10.00
lør-søn kl. 08.00-11.00

SPA & S PA B E AU T Y
Forkæl jer selv i vores spa med 16 udvalgte badeoplevelser,
inspireret af alverdens badetraditioner.
Har I og selskabets gæster lyst til at blive ekstra forkælet, så tilbyder Skodsborg Spa Beauty kropsmassage, skønhedsbehandlinger og andre spabehandlinger.
Se behandlinger, priser og åbningstider på skodsborg.dk
Forudbestilling i god tid anbefales.

BLOMST E R T I L
ENHVER ANL E DNI NG
Når der dækkes op til fest og særlige anledninger på Kurhotel
Skodsborg skaber blomsterdesigner Annette von Einem uforglemmelige blomsterdekorationer til borde og lokaler.
Hun vil ud fra jeres ønsker til farver og størrelser sørge for at
udforme en helt særlig blomsterverden specielt til jeres fest eller
begivenhed.

SMALL KR. 125,-

MEDIUM KR. 325,-

LARGE KR. 525,-

Priser er per buket.
Ovenstående fotos er kun eksempler på
dekorationernes størrelser og farver.
Alle buketter kreeres efter
jeres individuelle ønsker og årstiden.

U P GRADE S
SÆRLIGE M ENUER

Vores kokke brænder for at kreere mad inspireret af de nye nordiske
principper, og de vil imødekomme jeres særlige ønsker til menuen.
Køkkenchef Erik Kroun udnytter deres erfaring fra anerkendte
gourmetrestauranter til at udvælge sæsonens bedste lokale
delikatesser og kreere raffinerede, smagsfyldte og innovative retter.
B LO M ST ERVERD EN

Blomsterdesigner Annette von Einem skaber uforglemmelige
blomsterverdner til borde og lokaler. Hun vil i dialog med jer
sørge for at udforme en blomsterverden specielt til jeres fest, fra
KR. 125,- per dekoration.
KOND ITO RKAGER

Vores dygtige konditorer, fra det Danske konditorlandshold,
kreerer overdådige og velsmagende kager, som kan personliggøres til jeres festlige anledning, fra
KR. 105,- per person.
L I M O USINEKØ RSEL

Vi kan sørge for, at I ankommer/køres hjem på en uforglemmelig
måde i en flot limousine til jeres festdag/aften.
B AR

Øl, vin og vand i 3 timer KR. 300,- per person
Inkl. longdrinks + KR. 100,- per person
Inkl. longdrinks og cocktails* + KR. 250,- per person
*
Tre udvalgte cocktails

U P GRADE S
FOTO GRAF

Vi formidler gerne kontakt til en professionel fotograf, der på
dagen kan tage personlige fotos, som vil blive fantastiske minder
fra den store dag.
D I V E RSE D RI K K EVARER
KR. 125,-

Mousserende vine fra
per glas / KR. 500,- per flaske
Cognac/likør fra
KR. 60,- per person
SALT & SØ DT

Snacks fra
per person
Tre styk chokoladepetitfours
KR. 45,- per person
KR. 45,-

NAT M AD

Der er mulighed for tilvalg af natmad, der aftales
med køkkenchefen, fra
KR. 125,- per person
DJ

Kurhotel Skodsborgs ”resident” DJ’s fra
KR. 5.500,- for 3 timer inklusive leje af anlæg
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