
FESTER & MIDDAGE



FESTER & 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. 

LOKALERNE

Kurhotel Skodsborg har flere forskellige muligheder fra det 
kongelige islæt til lys og moderne indretning. Søjlesalen er lyst 
og stilfuldt indrettet med prismelysekroner, egetræsparket- 
gulv, 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 64 gæster. 

Kom og få en uforpligtende samtale 
med os om tilrettelæggelsen af jeres arrangement



FESTMIDDAG

Skab de perfekte minder fra jeres livs fest

VELKOMSTDRINK

4-RETTERS MENU

 KAFFE/TE/FRESH WATER

Menuen aftales med køkkenchefen. 

KR. 800,- per person i Søjlesalen 
KR. 900,- per person i Villa Rex

Prisen gælder ved minimum 30 personer.

Fest fra kl. 18.00 til kl. 24.00
Med mulighed for forlængelse – KR. 2.500 per time.

SÆRLIGE ØNSKER
Blomsterarrangementer, lydanlæg, live musik 

og DJ kan arrangeres efter aftale.

Børn under 12 år halv pris.



FESTAFTEN

A Royal Touch

VELKOMSTDRINK

4-RETTERS MENU

KAFFE/TE/FRESH WATER 

BAR MED ØL, VIN 

& VAND I 3 TIMER

Menuen aftales med køkkenchefen. 

KR. 1.100,- per person i Søjlesalen
KR. 1.200,- per person i Villa Rex 

Prisen gælder ved minimum 30 personer.

Fest fra kl. 18.00 til kl. 02.00
Med mulighed for forlængelse KR. 2.500 per time. 

SÆRLIGE ØNSKER
Blomsterarrangementer, lydanlæg, live musik 

og DJ kan arrangeres efter aftale.

Børn under 12 år halv pris.



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 30 personer.

Fest fra kl. 18.00 til kl. 02.00
Med mulighed for forlængelse KR. 2.500 per time.

Børn under 12 år halv pris.

BRYLLUP

Den store aften



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.

Vores dygtige konditorer vandt 1., 2., 3. og 4. pladsen til 
ÅRETS KAGE 2018, det årlige ”Danmarksmesterskab” i 

konditorkager arrangeret af Københavns Konditorlaug. 

Du har mulighed for at nyde kagerne i  The Lobby eller tage 
dem med hjem som cake-away.

KONDITORKAGER

På Kurhotel Skodsborg 
eller som cake-away



BRUNCH -OG FROKOST 
ARRANGEMENTER

Konfirmation, barnedåb  
eller anden begivenhed 

Menuen aftales med køkkenchefen.

FROKOST BUFFET
Et udvalg af forretter, salater, 

varme retter og desserter

KR. 570,- per person i Søjlesalen
KR. 670,- per person i Villa Rex 

3-RETTERS FROKOST
KR. 470,- per person i Søjlesalen
KR. 570,- per person i Villa Rex 

BRUNCH BUFFET
KR. 380,- per person i Søjlesalen
KR. 480,- per person i Villa Rex 

Prisen gælder ved minimum 30 personer.

4 timers arrangement.

Børn under 12 år halv pris.



MINDEHØJTID

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. 290,- per person i Søjlesalen
KR. 390,- per person i Villa Rex

Prisen gælder ved minimum 30 personer.

Øl, vand og vin efter forbrug.

Børn under 12 år halv pris.



OVERNATNING

Kurhotel Skodsborg tilbyder selskabets gæster
overnatning i vores dejlige værelser i forbindelse med festen.

CHECK-IN / CHECK-OUT
15.00 / 12.00

MORGENBORD
Morgenbord serveres 

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

Pris på forespørgsel.

SPA & SPA TREATMENTS

Forkæl jer selv i vores spa, der blev udnævnt til ”one of the 7 best 
spas in the world in 2018” af den britiske Tatler Spa Guide 2018.

Har I og selskabets gæster lyst til at blive ekstra forkælet, så 
tilbyder Skodsborg Spa Treatments kropsmassage, skønheds- 

behandlinger og andre spabehandlinger.

Se behandlinger, priser og åbningstider på skodsborg.dk
 Forudbestilling i god tid anbefales.



UPGRADES

SÆRLIGE MENUER
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.

BLOMSTERVERDEN
Sammen med vores florist skaber vi uforglemmelige 
blomsterverdener til borde og lokaler.  Vi vil i dialog med jer 
sørge for at udforme blomsterdekorationer specielt til jeres fest, 

fra KR. 125,- per dekoration.

KONDITORKAGER
Vores dygtige konditorer, fra Det Danske Konditorlandshold, 
kreerer overdådige og velsmagende kager, som kan personlig-

gøres til jeres festlige anledning, fra
KR. 105,- per person.

LIMOUSINEKØRSEL
Vi kan sørge for, at I ankommer/køres hjem på en uforglemmelig 

måde i en flot limousine til jeres festdag/aften.

BAR
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



UPGRADES

FOTOGRAF
Vi formidler gerne kontakt til en professionel fotograf, der på 
dagen kan tage personlige fotos, som vil blive fantastiske minder 

fra den store dag.

DIVERSE DRIKKEVARER
Mousserende vine fra

KR. 125,- per glas / KR. 500,- per flaske
Cognac/likør fra

KR. 60,- per person

SALT & SØDT
Snacks fra

KR. 45,- per person
Tre styk chokoladepetitfours 

KR. 45,- per person

NATMAD
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 

Gældende 2019
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