Fasangården
AFTEN
M E N U PA K K E 1
(KL. 16-02)

KON FIRM AT ION / BRYLLU P / FØ DSELSDAG / FE ST / FIR MA FE ST
Velkomstdrink med små salte snacks
3-retters menu (forret som delemad)
Vinmenu (3 glas)
Kaffe, te og petit fours efter middagen
Fri bar med drinks, vand og øl i tre timer
Fasangårdens natmad (fx byg-selv gourmet-hotdogs)
Isvand ad libitum
Lys og menukort
Telt-leje ved selskaber på flere end 50 pers.
(tillægspris på teltleje ved færre end 50 pers.)

Kuvertpris 1.795 kr.
torsdag/fredag/lørdag
(15%-rabat på øvrige dage)

TILVALGSMULIGHEDER
Receptionsmenu – se separat menu/pakke
Servering af forret portionsanrettet +35 kr. pr. kuvert
Opgradering til cocktailbar (4 udvalgte) +395 kr. pr. kuvert
Fasangårdens bradepande-kage +45 kr. pr. kuvert
Blomster på bordene +500 kr. pr. 10 personer

Fasangården rummer mange rum og et havetelt – begge dele med plads til forskellige
antal mennesker. Det er muligt at booke møde- og selskabspakker til både et eller flere
rum/telt. Hvert rum/telt har et minimum antal kuverter ved bestilling.

KONTAKT
28104238

Fasangården
AFTEN
M E N U PA K K E 2
(KL. 16-02)

KON FIRM AT ION / BRYLLU P / FØ DSELSDAG / FE ST / FIR MA FE ST
Velkomstdrink og salte snacks
5-retters menu med tilhørende vinmenu (5 glas)
Kaffe/te og petit fours efter middagen
Fri bar med drinks, vand og øl (tre timer)
Fasangårdens natmad (fx byg-selv gourmet-hotdogs)
Isvand ad libitum
Lys og menukort
Telt-leje ved selskaber på flere end 50 pers.
(tillægspris på teltleje ved færre end 50 pers.)

Kuvertpris 1.995 kr.
torsdag/fredag/lørdag
(15%-rabat på øvrige dage)

TILVALGSMULIGHEDER
Receptionsmenu – se separat menu/pakke
Servering af forret portionsanrettet +35 kr. pr. kuvert
Opgradering til cocktailbar (4 udvalgte) +395 kr. pr. kuvert
Fasangårdens bradepande-kage +45 kr. pr. kuvert
Blomster på bordene +500 kr. pr. 10 personer

Fasangården rummer mange rum og et havetelt – begge dele med plads til forskellige
antal mennesker. Det er muligt at booke møde- og selskabspakker til både et eller flere
rum/telt. Hvert rum/telt har et minimum antal kuverter ved bestilling.

KONTAKT
28104238

