
SELSKABSPAKKE MED ALT INKLUDERET

• Velkomstdrink & snacks

• Tre-retters menu - f.eks. fra udvalget på de vedlagte sider

• Øl, vand og vin ad libitum under hele arrangementet

• Kaffe/the med sødt
• Valgfri natmad - f.eks. oste- og pølsebord eller hotdogbuffet

DERUDOVER KAN I GLÆDE JER TIL...

• Rolige og naturskønne omgivelser
• Flotte og hyggelige lokaler

• Hvide duge og servietter samt blomster i sæsonens faver

• Værtsparret overnatter selvfølgelig uden beregning

SAMT SÆRPRISER TIL JERES GÆSTER, NATURLIGVIS

• Overnatning i dobbeltværelse, fra kun 795,-

• Overnatning i enkeltværelse, fra kun 595,-

VI HAR RAMMERNE TIL LIVETS STORE FESTER

Skal du holde firmafest, bryllup, barnedåb, fødselsdag, jubilæum, reception eller    
anden form for fest eller sammenkomst, har Kysthotellet rammerne til at gøre dit
arrangement til en uforglemmelig oplevelse! 

FEST ALT INKL. 

Pris pr. person kun 

1095,-

Vi  gør venligst opmærksom på, at et helaftensarrangement varer 7,5 timer.
Ønsker du arrangementet afholdt i 6 timer er prisen 995 kr. pr. person. 

Prisen forudsætter minimum 25 voksne. 

Skal festen fortsætte efter 7,5 eller 6 timer, vil der blive beregnet 

100 kr. pr. person pr. påbegyndt time (ekskl. drikkevarer).

Arrangementer og selskaber

Gode stunder du husker

Menuforslag og tlkøb

EN FESTLIG MENU TIL EN SÆRLIG DAG

Planlægger I en fest eller måske en brunch for familie, venner eller måske begge dele 
er selskabspakkerne herunder et rigtig godt bud på sådan et arrangement. Uanset 
om der er tale om fødselsdagsfester, konfirmationer, familiesammenkomster 
- eller blot  kvalitetstid med alle dem, du holder af.

SELSKABSPAKKEN MED DRIKKEVARER EFTER FORBRUG

• Velkomstdrink

• Tre-retters menu/buffet  - f.eks. fra udvalget på de vedlagte sider
• Vin, øl og vand efter forbrug
• Valgfri natmad - f.eks. oste- og pølsebord eller hotdogbuffet
• Hvide duge og servietter samt blomster i sæsonens faver

• Rolige og naturskønne omgivelser
• Flotte og hyggelige lokaler

Vi  gør venligst opmærksom på, at arrangementet varer 6 timer.

Prisen forudsætter minimum 25 voksne. 

BRUNCH ELLER FROKOST- SELSKABSPAKKE 

• Velkomstdrinks

• Brunch- eller frokostbuffet
• Kaffe, the og juice ad libitum under hele arrangementet
• Hvide duge og servietter samt blomster i sæsonens faver

• Rolige og naturskønne omgivelser
• Flotte og hyggelige lokaler

Vi  gør venligst opmærksom på, at brunch- eller frokostarrangementet 
varer 3 timer og ikke kan bestilles med ankomst  efter kl. 13:30. 

Prisen forudsætter minimum 25 voksne. 

SELSKAB 

Pris pr. person kun 

695,-

SELSKAB 

Pris pr. person kun 

495,-



SELSKABSPAKKEN TIL DEN STORE DAG

Selskabslokaler og smukke omgivelser med hyggelige atriumgårde, danner den 
perfekte ramme for bryllupper. Vi byder på en festmenu, der er sammensat med fokus 
på veltilberedt mad fremstillet af årstidens friske råvarer, smukt opdækkede borde og 
et personale, der vil gøre deres bedste for at skabe den bedste oplevelse for jer på den 
store dag. 

Selskabspakker til den store dag

FEST ALT INKL. 

Pris pr. person kun 

1195,-

RECEPTIONEN

• 2,5 times arrangement

• Velkomstdrink

• Små trekantssandwich/canapeér
• Kaffe og the 

FESTEN

• 7,5 times arrangement

• Velkomstdrinks

• Tre-retters menu eller buffet - f.eks. fra udvalget på de vedlagte sider
• Øl, vand og vin ad libitum under hele arrangementet

• Kaffe/the med sødt
• Valgfri natmad - f.eks. oste- og pølsebord eller hotdogbuffet

DERUDOVER KAN I GLÆDE JER TIL...

• Rolige og naturskønne omgivelser
• Flotte og hyggelige lokaler

• Hvide duge og servietter samt blomster i sæsonens faver

• Værtsparret overnatter selvfølgelig uden beregning

Vi  gør venligst opmærksom på, at dette bryllupsarrangement varer 10 timer.
Prisen forudsætter minimum 30 voksne. 

Skal festen fortsætte, vil der blive beregnet 100 kr. pr. person pr. påbegyndt time 

(ekskl. drikkevarer).

RECEPTIONEN

• 2,5 times arrangement

• Velkomstdrink

• Små trekantssandwich/canapeér
• Kaffe og the 
• Bryllupskage

FESTEN

• 9,5 times arrangement

• Velkomstdrinks

• Tre-retters menu eller buffet - f.eks. fra udvalget på de vedlagte sider
• Øl, vand og vin ad libitum under hele arrangementet

• Kaffe/the med sødt
• Valgfri natmad - f.eks. oste- og pølsebord eller hotdogbuffet

DERUDOVER KAN I GLÆDE JER TIL...

• Rolige og naturskønne omgivelser
• Flotte og hyggelige lokaler

• Hvide duge og servietter samt blomster i sæsonens faver

• Værtsparret overnatter selvfølgelig uden beregning

Vi  gør venligst opmærksom på, at dette bryllupsarrangement varer 12 timer.
Prisen forudsætter minimum 30 voksne. 

Skal festen fortsætte, vil der blive beregnet 100 kr. pr. person pr. påbegyndt time 

(ekskl. drikkevarer).

FEST ALT INKL. 

Pris pr. person kun 

1345,-


