PRIVATFEST
PÅ ROSENHOLM SLOT
Leder I efter et eventyrligt slot med voldgrav og 450
års historie? Hold Jeres livs fest på Rosenholm Slot
kun 25 min. fra Aarhus og få en uforglemmelig fest
for Jer og Jeres gæster.

LAD JERES DRØMME BLIVE TIL VIRKELIGHED

Hold fest på slottet
Når I holder Jeres fest på Rosenholm Slot, er slottet og parken eksklusivt forbeholdt jer.
Vi hjælper med at planlægge Jeres fest, og hvis I ønske det, kan vi følge jer hele vejen fra planlægningens start og
deltage på selve festdagen.
Vi kan også være behjælpelige med at finde de rigtige leverandører, som matcher jeres ønsker.
Har I spørgsmål så kontakt os endelig på tlf. 86 99 40 10
Vi glæder os til at høre fra Jer

MENU
FEST
Nedenfor ser I vores oplæg til en festpakke. Udover
festpakken betales der en leje for slottet, som gør at I har
slottet eksklusivt til Jer og Jeres gæster. Med mange års
erfaring i afholdelse af fester, har vi masser af idéer til,
hvordan vi kan gøre jeres fest helt unikt.

Fest fra kl. 18.00 - 02.00
- Mousserende vin til velkomstdrink
- Tre-retters middag i riddersalen
- Bar med øl, vand & vin (to timer)
- Vinmenu med 3 vine ad libitum til middagen
- Kaffe og te + sødt
- Betjening i det fulde tidsrum
- Koordinering og udarbejdelse af tidsplan for dagen
kr. 1450,- pr. gæst
Hertil kommer leje af lokaler samt tillæg under 25 gæster.
Leje af Rosenholm slot
- Januar, februar, marts, april, oktober, november og
december: kr. 30.000
- Maj, juni, juli, august, september: kr. 40.000

Vi glæder os til at svare på dine spørgsmål: 86 99 40 10
Find os på: rosenholm.dk eller skriv til os på info@rosenholm.dk
Her finder du os: Rosenholm Slot, Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet

TILKØB
TIL FESTMENUEN
Herunder kan du se hvilke ekstra tilkøb, der f.eks. kan
tilføjes, for at det bliver den helt rigtige fest for Jer.
Udover det nævnte, er det selvfølgelig også muligt at
få mere tilpasset løsninger. Kontakts os gerne om
Jeres ønsker.

Tilkøb til menuen
(alle priser er pr. person og fra-priser)
Snacks til velkomstdrink

65,-

Natmad

135,-

Opgradering til 4 retter

185,-

Opgradering af fri bar til fri cocktail bar med bartender.

195,-

Opgradering af vine
Opgradering til Moët & Chandon Champagne til velkomst. 105,Opgradering 1. af vinmenu til 3 retter 305,Opgradering 1. af vinmenu til 4 retter 370,-

Vi glæder os til at svare på dine spørgsmål: 86 99 40 10
Find os på: rosenholm.dk eller skriv til os på info@rosenholm.dk
Her finder du os: Rosenholm Slot, Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet

