
BRYLLUP
på Strandhotel Røsnæs 

og Restaurant Næs



RECEPTION MED BOBLER & KANAPEER  
- 2 timer

Bobler, øl, vin, sodavand og vand ad libitum
Kr. 550,- pr. person

RECEPTION MED BOBLER & BRYLLUPSKAGE 
- 2 timer

Bobler, øl, vin, sodavand og vand ad libitum
Kr. 425,- pr. person

RECEPTION MED BOBLER 
- 2 timer

Bobler, øl, vin, sodavand og vand ad libitum
Kr. 325,- pr. person
 

Bryllupsreception - forplejning

Receptionen foregår som udgangspunkt i gårdhaven eller på ‘Strandplænen’. 
En mulighed er også - mod tillæg - at afholde receptionen på ‘Udsigten’, som 
er et naturområde lige ved hotellet.



GÅRDHAVEN
Den hyggelige gårdhave ligger placeret mellem restauranten og hovedbygningen. Her er læ og mulighed for både sol og 
skygge. Receptionen er som udgangspunkt stående og uden borde.  
 
‘STRANDPLÆNEN’ 
Denne løsning er til jer der ønsker en uformel stemning, evt. som en forlængelse af en vielse ved vandet, hvor der sereres 
bobler og drikkelse på ‘strandplænen’ med udsigten til vandet. Receptionen er stående uden borde.   

‘UDSIGTEN’ - afslappet
Denne løsning er perfekt til jer der ønsker en afslappet stemning, og gerne vil udfordre jeres gæster til at gå rundt og min-
gle. Bordene står rustikke og sporadisk, så derfor er det heller ikke nødvendigt med en bordplan. Vi dækker op med vaser 
på bordene - pyntet med årstidens vilde blomster.

20-50 pax kr. 2.000,-
51-120 pax kr. 3.250,-

‘UDSIGTEN’ - Romantisk og stilet
Denne løsning er til jer, der ønsker en mere stilet reception. Her dækker vi op med hvide duge og stofservietter, levende lys 
på bordene og årstidens vilde blomster i vaserne.

20-50 pax kr. 2.600,-
51-120 pax kr. 4.500,- 

‘UDSIGTEN’ - All-in
Ønsker I at gå all-in med pavilioneer, telt, blomster, balloner mv. vil vores eventarrangør Christina Østergaard skræddersy 
dagen helt efter jeres ønsker.

Pris efter aftale

Bryllupsreception - lokation



BRYLLUPSFEST 
9 timer – F.eks. kl. 17.30 – 02.30

Velkomstdrink eller bobler
3 retters middag
inkl. vin, øl & vand ad libitum
Fri blød og hård bar efter middagen i 3 timer
Natsnack (grøntsagsstænger og chips)

Kr. 1.695,- pr. person

Bryllupsfest

Bryllupsfesten foregår som udgangspunkt i vores selskabslokale på 2. sal. 
En mulighed er også - mod tillæg - at afholde festen i telt på ‘Udsigten’,  
som er et naturområde ved hotellet.

Vi skræddersyer selvfølgelig jeres festdag, hvis I har andre ønsker som eks. 
natmad, blomster og pynt. 
 
Hvis I ønsker at tilkøbe ekstra timer er prisen kr. 1500,- pr. time for  
lokale/personale. Derudover afregnes den bløde og hårde bar efter forbrug.



BRYLLUPSRECEPTION
kl. 14.00  Reception  
kl. 16.00  Check-in på værelserne
kl. 16.30  Gæsterne går på værelserne og klæder om til aftenfesten

Program

Ovennævnte er kun et eksempel. Vi udarbejder en individuel tidsplan sammen med jer.

BRYLLUPSFEST
kl. 17.30  Velkomstdrink.
kl. 18.00  Middagen serveres i vores smukke og lyse festlokale på 2. sal.
ca. 23.00  Festen flytter ned i restauranten i stueetagen, hvor I har det hele for jer selv. 
 Her danses brudevalsen, og der serveres kaffe/te.  
 Vi har plads til DJ/band, der spiller op til dans (tilkøb). 
 og I kan gå ud i gårdhaven og trække frisk luft efter behov. 
kl. 02.00  Serveres der natsnack (og evt. tilkøbt natmad).
kl. 02.30  Festen lukker ned  - eller der tilkøbes ekstra bartid.



BLØD BAR
Blødbar består af øl (Royal Pilsner/Classic), udvalgte vine (hvid, rosé og 
rød), sodavand (Pepsi, Pepsi Max, Faxe Kondi og Nikoline). 
Der er altid mineralvand på bordene. 

Pris: Er inklusiv i reception (2 timer) og bryllupsfest (9 timer)

HÅRD BAR
Hård bar består af 3 faste longdrinks og 3 selvvalgte cocktails, som vil blive 
mixet på bestilling under hele festen:

Longdriks 
- Gin/Tonic
- Rom/Cola
- Vodka/Juice

Cocktails
- Gin Fizz
- Tom Collins
- Dark’n’Stormy
- Moscow Mule
- Cosmopolitan
- Mojito
- Negroni
- Orange Margarita
- Mai Tai
- Aperol Spritz

Pris: Er inklusiv i bryllupsfest (9 timer)

Bar & Drinks



Vi har 5 forskellige natmadsmenuer, der kan tilkøbes. Natsnack serveres samtidig med. 

1. Gourmet hotdog
2. Charcuteri buffet
3. Oste buffet
4. Ungarnsk gullasch
5. Kartoffel/porre tærter med skinke
 
 
Kr. 135,- pr. pers.

Natmad



CHECK IN PÅ VÆRELSER
Check in på værelserne er kl. 15.00 

CHECK UD 
Check ud af værelserne er senest kl. 11.00 næste morgen. 
Brudeparret har suiten til kl. 13.00, så I kan få sagt ordenligt farvel til jeres 
gæster. 

VÆRELSER - PRISER OG BOOKING
Alm. dobbeltværelse - til 1 person -  Kr. 699,- 
Alm. dobbeltværelse - til 2 personer -  Kr. 799,- 
Store dobbeltværelser - 1 person -  Kr. 899,- 
Store dobbeltværelser - 2 personer -  Kr. 999,-
Store dobbeltværelser - 3 personer -  Kr. 1.299,-  

Priserne er ex. morgenmad.  
-og gælder ved booking af bryllupsfest i 2021 eller 2022.

Værelser

Efter aftale reserveres et antal værelser til jeres gæster. 
Vi modtager en gæsteliste fra jer, så gæsterne kan booke til den aftalte pris. 
2 uger før festen frigives værelser, der er i overskud til hotellets øvrige gæster.



HOTELLETS MORGENBUFFET 
-selvbetjeningsbuffet i hotellets morgenmadsrestaurant (med øvrige hotelgæster) kl. 7.30 - 11.00

Kaffe, te, kakao, appelsinjuice og æblejuice  
Boller, rugbrød, croissanter, wienerbrød og pandekager
Smør, pålæg, ost, marmelade og blødkogt æg
Frisk frugt, grønt, yoghurt, skyr, müsli, cornflakes og havregryn

Kr. 99,- pr. pers.

MORGENBUFFET I RESTAURANTEN
-selvbetjeningsbuffet i Restaurant Næs (eget selskab) kl. 9.00 - 11.00

Kaffe, te, appelsinjuice og æblejuice 
Hjemmebagte rundstykker, rugbrød, croissanter, wienerbrød
Smør, 3 slags pålæg, skæreost og 2 slags marmelade
Frisk frugt, 2 slags yoghurt og hjemmelavet müsli 

Kr. 220,- pr. pers.

HJEMMELAVET BRUNCH I RESTAURANTEN
-selvbetjeningsbuffet i Restaurant Næs (eget selskab) kl. 9.00 - 11.00

Kaffe, te, appelsinjuice og æblejuice 
Hjemmebagte rundstykker, rugbrød, croissanter og wienerbrød
Smør, 3 slags pålæg, skæreost og 2 slags marmelade
Frisk frugt, 2 slags yoghurt og hjemmelavet müsli 
Scrambled egg, bacon og pølser

Kr. 275,- pr. pers. 

Morgenmad
I har 3 muligheder for morgenmad. Enten kan jeres gæster selv benytte morgenbuffetten i hotellet lounge blandt hotellets andre 
gæster.  I kan også vælge at reservere restauranten og sidde samlet. Her er mulighed for let morgenbuffet eller brunch.



Reception - yderligere timer              95,00 kr. pr. person 
Bryllupsfest - yderligere timer  1.500,00 kr. pr time
 
Kage buffet (restaurantens egen)            125,00 kr. pr. person
Egen bryllupskage medbragt /serveringsgebyr 25,00 kr. pr. person 
 
1 ekstra ret               75,00 kr. pr. person
Natmad               135,00 kr. pr. person
3 slags snacks (chips og mandler)              65,00 kr. pr. person 

Avec                 85,00 kr. pr. stk. 
Long drinks (3 faste)   65,00 kr. pr. stk.
Cocktails (3 valgte)   85,00 kr. pr. stk.
Drinks bowl  (5 liter - cirka 20 drinks )  325,00 kr. pr. bowle
 
Hotellets morgenbuffet             99,00 kr. pr. person
Morgenbuffet i Restauranten (eget selskab)  220,00 kr. pr. person 
Brunch i Restauranten (eget selskab)       275,00 kr. pr. person 
 

Tilkøb - forplejning



Festlokale
Vores festlokale ligger på 2. sal i hovedbygningen og er på 102 kvm. Der er synlige bjælker og loft til kip og fra vinduerne 
er der udsigt til Kalundborg Fjord. I stueetagen ligger restaurant Næs, hvor festen fortsætter senere på aftenen. 
Festlokalet kan opdækkes ved enten runde eller rektangulære borde, og vi finder sammen med jer frem til den opstilling, 
der er passende til jer og jeres gæster. 

Trappeopgang
& toiletter



Alle priser er 2021/2022 priser. 
Der kan forekomme prisreguleringer og eventuelle ændringer i hotellets koncepter og faciliteter. 

 
Ønsker I en rundvisning og/eller en snak,

kan I ringe på mobil 29 771 771 eller telefon 50 10 30 40. 
I er også velkomne til at maile til: selskab@sh-r.dk 

 
Vi glæder os til at høre fra jer, så vi sammen kan skabe en mindeværdig bryllupsfest og dag.

Klintedalsvej 60 · Kalundborg · 50 10 30 40 · www.sh-r.dk
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