
PÅ ROSENHOLM SLOT
JULEFEST

Leder I efter et eventyrligt slot med voldgrav og 450 

års historie? Hold Jeres næste julefest på Rosenholm 

Slot kun 25 min. fra Aarhus og få en uforglemmelig 

fest for jeres firma, kunder eller bestyrelse. Vi fylder 

stuerne med magisk julestemning og lover jer en helt 

særlig oplevelse i julens tegn.

Hold julefest på slottet
GÅ I PRINS VALIANT OG PRINSESSE 

MIA MAJA’S FODSPOR

Når I holder Jeres julefest på Rosenholm Slot, er slottet 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 julefestdagen.
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



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

Lad Rosenholm Slot danne rammen omkring din unikke 
og eventyrlige julefest.

JULEMENU
MENU

Menu: julefest kl. 18-24.00

- Velkomstdrink

- Fire-retters julegourmet middag i Riddersalen

- Vinmenu med 3 vine ad libitum til middagen    

-  Kaffe og te + sødt

kr. Pris 1250,- pr. gæst 

Hertil kommer leje af lokaler samt tillæg under 25 gæster.

Prisen er inkl. moms

Herunder kan du se hvilke tilkøb, der f.eks. kan tilføjes, for at det kan blive 

den helt rigtige julefest for jer. Udover det nævnte, er det selvfølgelig også 

muligt at få mere tilpassede løsninger.

Tilkøb:

Tilkøb tidlig ankomst med kl. 16.00 med gløgg og æbleskiver 95,- pr. person

Tilkøb fri bar inkl. øl, vand og vin – 24.00 – 02.00 (+ 195,- pr. person) 

Opgradering af fri bar til fri cocktail bar med bartender 195,-

Sen afrejse opgradering af fri bar til fri cocktail bar med bartender (kl. 24-02) 

150,-

Leje af Rosenholm slot

Kr. 30.000

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


