Bryllup 2018
Skal brylluppet være en uforglemmelig oplevelse, så er Vejlsøhus stedet...
Med den smukke hovedbygning midt i det naturskønne landskab, danner Vejlsøhus den perfekte ramme
om en romantisk og uforglemmelig bryllupsfest.
Uanset om I ønsker det traditionelle bryllup, det helt store arrangement med reception, middag og fest
eller en anderledes oplevelse, sætter vi en ære i at gøre jeres drømme til virkelighed.
Vi vejleder og hjælper med planlægning af festen både i de store linjer og små detaljer:
• Limousinekørsel
• Fotograf
• Hår og make-up
• Bådtur på søen
• Eller noget helt andet
Køkkenet sørger for at også den kulinariske oplevelse bliver uforglemmelig. Vi har mange spændende
forslag til bryllupsmenuer og tilhørende vine, nøje afstemt efter årstiden og jeres ønsker.
Da ethvert bryllup er unikt, har vi ikke en standard bryllupspakkeløsning, men I er meget velkomne til
at kontakte os og fortælle om jeres drømme, så sammensætter vi et specifikt tilbud, der matcher netop
jeres ønsker og behov.
Vi har lavet et forslag til en bryllupsfest på bagsiden til inspiration til en helt fantastisk fest på Vejlsøhus,
og der kan selvfølgelig ændres i menuerne.
Målet for dagen er klart: I skal kun tænke på at nyde den sammen med jeres gæster
- vi sørger for alt andet...
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Bryllupsmenuer

Menuforslag
Velkomst

Cremant d’Alsace

Der er også mulighed for selv at sammensætte
menuen efter eget ønske ud fra selskabskortet.
Prisen afhænger af valgte menuer.

Forret
Sprødstegt sandart, grønne asparges og sauce
Nage
Mellemret
Røget kyllingebryst fra Hopballe, små salater og
urtemayo
Hovedret
Trio af okse: Medaljon af oksemørbrad, sprødstegt
rillette og braisseret okse. Pommes rissolles, sauté
af spæde grøntsager og kragtig glace
Mellemret
Økologsik Krystalost fra Them, hyldeblomstsirup og
hasselnøddekiks
Dessert
Jordbærdrøm: Jordbærkage, jordbærtrifili,
jordbærsortbet og knas
Natmad
Dansk smørrebrød á la Vejlsøhus
Øl, vand og vin under hele festen - 7 timer
Kaffe og te med sødt
Pris pr. pers..................................... kr. 1.357,00
Ønskes menuen som en tre retters menu (uden
ost og en af forretterne) er prisen pr. pers. kr.
1.200,00
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