FEST VED VANDET
på Strandhotel Røsnæs
og Restaurant Næs

Festmiddag
FESTMIDDAG MED KAFFE
5 timer – F.eks. kl. 17.00 – 22.00
Velkomstdrink eller bobler
3 retters menu
inkl. vin, øl & vand ad libitum
Kaffe & te
Kr. 1.075,- pr. person

FESTMIDDAG MED KAFFE & BLØD BAR
8 timer – F.eks. kl. 17.00 – 01.00.

Velkomstdrink eller bobler.
3 retters middag inkl. vin, øl & vand ad libitum
Kaffe & te
Fri blød bar efter middagen i 3 timer
Natsnack (grøntsagsstænger og chips)
Kr. 1.450,- pr. person

FESTMIDDAG MED HÅRD BAR
8 timer – F.eks. kl. 17.00 – 01.00.

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. 1.495,- pr. person

Ankomst fredag
Hvis I ønsker det, så er det muligt at starte festlighederne allerede om fredagen.
Jeres gæster kan booke værelse fra fredag til søndag (så giver vi lidt rabat ved booking af 2 overnatninger)
– og I kan starte fredag eftermiddag med hygge og god mad.
Der giver jer god tid lørdag til at hygge, inden I alle skal gøre jer klar til fest.
Program for hele weekenden kunne se således ud:

FREDAG

kl. 15.00 Check-in på værelserne
Hygge i gårdhaven, hvor I alle kan samles til kaffe, drinks m.v.
kl. 18.30 2-retters middag
Hygge i gårdhaven samtidigt med eventuelle forberedelser til festen næste dag.

LØRDAG

kl. 7.00-10.30 Morgenmad i restauranten
kl. 12.30 Sandwich serveres i hotellets lounge, så jeres gæster kan nyde dem i gårdhaven
eller de kan tage dem med på værelset, mens de gør sig til klar.
kl. 17.00 Festen begynder (særskilt program hertil)

SØNDAG

7.00-10.30 Morgenmad i restauranten
Jeres gæster betaler selv for overnatning og morgenmad begge dage, 2 retters middag fredag og sandwich lørdag.
Pris som jeres gæster selv betaler, fra kr. 1.400,00 pr. person.

Bar & Drinks
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 udvalgte festpakker

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
- Aperol Spritz
Pris: Er inklusiv i udvalgte festpakker

Tilkøb - forplejning
1 ekstra ret
			
Natmad
				
3 slags snacks (chips og mandler)

95,00 kr. pr. person
125,00 kr. pr. person
65,00 kr. pr. person

Avec
				
Long drinks (3 faste)			
Cocktails (3 valgte)			
Drinks bowl (5 liter - cirka 20 drinks )

85,00 kr. pr. stk.
65,00 kr. pr. stk.
85,00 kr. pr. stk.
325,00 kr. pr. bowle

Morgenbuffet i Restauranten 		

155,00 kr. pr. person

Festen 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.
Leje af telt, borde, stole, bar mv. arrangeres og afregnes direkte med vores samarbejdspartner Luksustelte.
dk
Ønsker at gå all-in med specialglas, blomster og pynt vil vores samarbejdspartner Østergaard Event skræddersy dagen helt efter jeres ønsker.
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.

Værelser
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.

VÆRELSER - BOOKING
Efter aftale reserveres et antal værelser til jeres gæster.
I modtager en bookingkkode, så jeres gæster kan booke online til den aftalte
pris. 25 dage før festen frigives de reserverede værelser, der er i overskud.

VÆRELSER - PRISER
Alm. dobbeltværelse - til 1 person Alm. dobbeltværelse - til 2 personer Stort dobbeltværelse - 1 person Stort dobbeltværelse - 2 personer Suiten - 2 personer			

Kr. 725,Kr. 825,Kr. 925,Kr. 1.025,Kr. 1.325,-

Priserne er ex. morgenmad.
-og gælder ved booking af fest i 2022 eller 2023.

‘Strandplænen’

Festlokaler 2. sal
‘Udsigten’
RESTAURANT
Gårdhave

Hotel
Reception

Sydfløj

Centerfløj
Østfløj
HOTEL

Nordfløj

Hotelhaven

Alle priser er 2022/2023 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 fest og dag.
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