
AF TEN
MENUPAKKE 1 

(k l .  17-01)

 BRYLLUP / FØDSELSDAG / FEST / FIRMAFEST

Velkomstdrink med 2 snacks
3-retters menu med tilhørende vinmenu 
Kaffe/the og petit fours efter middagen

Fri bar i vin, vand og øl i 3 timer
Fasangårdens natmad (byg-selv gourmet-hotdogs) 

Isvand ad libitum
Lys

Kuvertpris 1.795, -
torsdag/fredag/lørdag  

Teltleje fra 25.000 kr tillægges ved over 28 gæster 

Pris for overnatning i Fasangårdens suite
inkl. morgentallerken, juice og kaffe næste morgen:

Pris 6.000,-
per nat.

Tilvalgsmuligheder
Blomster  per  gæst  fra  70 , -  

Tilvalg af  2 slags cocktails samt long drinks 
300, - per gæst 

 Forlængelse af arrangement efter kl. 01.00 
350,-  per gæst per time, frem til kl. 03.00

Det er muligt at booke selskabspakker til både et eller flere rum/telt i haven. 
Hvert rum/telt har et minimum antal kuverter ved bestilling af selskaber. Alle selskaber 
over 28 gæster, bliver afholdt i vores telt i haven. 
Kontakt os med en forespørgsel på seperat arrangement i teltet. 

KONTAKT 
Fasangaarden@meyer  s .dk  

(+45)  28  44  43  51



Det er muligt at booke selskabspakker til både et eller flere rum/telt i haven. 
Hvert rum/telt har et minimum antal kuverter ved bestilling af selskaber. Alle selskaber 
over 28 gæster, bliver afholdt i vores telt i haven. 
Kontakt os med en forespørgsel på seperat arrangement i teltet. 

AF TEN
MENUPAKKE 2 

(kl .  16-01 )

 BRYLLUP / FØDSELSDAG / FEST / FIRMAFEST

Velkomstdrink og 3 snacks
5-retters menu med tilhørende vinmenu
Kaffe/the og petit fours efter middagen

Fri bar i gængse drinks, vand, øl og to cocktails i 3 timer 
Fasangårdens natmad (byg-selv gourmet-hotdogs)

Isvand ad libitum
Lys og blomster

Kuvertpris 2.450, - 
torsdag/fredag/lørdag

Teltleje fra 25.000 kr tillægges ved over 28 gæster 

Pris for overnatning i Fasangårdens suite
inkl. morgentallerken, juice og kaffe næste morgen: 

Pris 6.000 ,- per nat.

Tilvalgsmuligheder
Forlængelse af arrangement efter kl. 01.00 
350,-  per gæst per time, frem til kl. 03.00

KONTAKT 
Fasangaarden@meyer  s .dk  

(+45)  28  44  43  51




