Bryllupstilbud

Bådhuset
En perle i vandkanten

Bådhuset kan dækkes op til 60 gæster. Dette er den opstilling vi anbefaler
da det giver alle gæster mulighed for at nyde udsigten, så ingen sidder
med ryggen til søen.
Toiletforhold: Der er to toiletter tilknyttet bådhuset, de ligger godt nok i
bygningen ved siden af, så gæster skal altså gå ca. 10 meter udenfor for
benytte toilettet.

Restaurant Skipperhuset - Bryllupsmenu
Samlet pakke: 995,- kr. pr. kuvert inkl. lokaleleje
Velkomstbobler og snacks

Desserter

Vælg mellem:

Tallerkenanrettet. Vælg mellem:

1: Ristede mandler & sprøde risnudler

1: Kraftig fransk chokoladekage med årstidens bær, flødeis og knas

2: Risottokroketter med svampecreme + 35,- kr. pr kuvert

2: Jordbær med hjemmelavet flødeis

Bobler: Cava Brut, Prosecco, eller Cremant

Inklusiv kaffe & te til desserten.

Forretter

Natmad

Tallerkenanrettet. Vælg mellem:

1: Hotdogs - Gør det selv….

1: Oksecarpaccio med syltede rødløg - Vesterhavsost - citrusolie og croutoner

2: Charcuterie- og ostebord

2: Laksetatar med kål - urter - citron - rygeost
3: Asparges med sauce mousseline - citrusrejer - urter
Alle severes med foccacciabrød bagt med olie & rosmarinsalt, hertil urtemayo
Vin: Chardonnay fra Poggi, Italien

Hovedretter
Tallerkenanrettet. Vælg mellem:
1: Oksemørbrad med hvidløg & timianglace
2 :Fransk unghane m. tyttebær
3: Sæsonens fisk
Alle serveres med Pommes Anna, salat med årstidens grønt,
bagte cherrytomater, ristede kerner samt vinaigrette.
Tilbehør på fade - Stegt spidskål med smør, citron og havsalt.
Vin: Bardolino, fra Poggi, Italien

Drikkevarer
Hvidvin, rødvin, øl, sodavand & vand ad libitum fra 18.00 til 23.00
Herefter afregnes drikkevarer som nedestående:
Hvidvin fra Poggi,
Rødvin fra Poggi,

300,- kr./fl
300,-kr./fl

Øl & Vand
30,- kr
(Tuborg flaskeøl)

Mulige tilkøb
Mellemret (tilvalg til menuen 65,- kr pr. kuvert)
1: Urterisotto af hvedebyg med syltet asparges og svampe
2: Risottokroketter med svampecreme
Tillæg på fri bar i longdrinks/ sjusser (De gængse longdrinks som gin/tonic, rom/cola,
vodka/lemonade + Dark’n Stormy og Aperol Spritz): 55 kr. pr. pers. pr. time
- Vi kan opjustere longdrinks til deciderede cocktails og åbne en
cocktailbar i 4 timer for en merpris på 175,- kr. pr. kuvert
- Vi kan tilføje champagne til velkomst for en merpris på 65,- kr. pr kuvert
- Tilkøb af portvin, avec ell. til dessert på 45,- kr. pr. kuvert
- Vi kan booke en DJ for en merpris på 5500,- kr. (5 timer)

Drikkevarer
Øl & vand

Spiritus

Postevand						
i kander. Pr. person						20,-

Flasker 						
Alm. Hvid Spiritus (Vodka, Gin, Rom)
incl. 10 fl. Sodavand					
750,-

Kildevand						
Plastflaske (0,5 l)							

30,-

Flaskeøl						
Tuborg (33 cl)							
Jacobsen (33 cl)							

30,40,-

Fadøl						
Tuborg RÅ							30,-

Kaffe
Kaffe pr. kop							30 ,Kaffe ad libitum, pr. person				
		35 ,-

Drinks
Velkomstdrink
					
Prosecco med rabarber						45,Velkomstcocktail 					
Æble Martini eller Lillet Elite					

65,-

Snaps
Flere varianter, pr flaske					

650,-

Bar
Speciel drink og cocktailbar kan tilkøbes efter aftale.
Barpakke:
Fri bar med øl-vand-vin.
75 kr. pr. pers. pr time
Barpakke + ekstra, lille:
Fri bar (barpakke), samt 3 slags spiritus og 5 slags softdrinks.
• Gin, Rom, Vodka - Tonic, Ginger, Cola, Appelsin, Tranebærjuice
95 kr. pr pers. pr. time
Barpakke + ekstra, stor:
Fri bar (barpakke), samt 4-6 valgfri cocktails.
115 kr. pr. pers. pr. time

Vinkort
Bobler
Italien
Fascino, Prosecco DOC - Glera

Glas / Flaske
		

65,- / 300,-

Spanien
Cava Dominio, Pago de Tharsys		

350,-

Frankrig
Crémant d´Alsace (Bio)			

350,-

Fernard Engel 				
Champagne Brut Universalle
- Baron Albert

650,-

Hvidvine
Tyskland
RG Riesling – 2017 - 1. L		
Hensel Weingut
Østrig
Gruner Veltliner – Diwald

80,- / 450,-

		

80,- / 400,-

Frankrig
Les Berchets - Viognier 2015, 		
Vin de Pays d`Oc

65,- / 300,-

Louis Jadot - Macon Villages,		
Grange Magnien,
Chardonnay 2014 – Bourgogne

80,- / 400,-

Rosévine
Frankrig
Luc saint Roche, Lanquedoc
Cotes de Provence,			
Chateau de Roquefort

65,- / 300,75,- / 350,-

Rødvine
Chile
Carbernet Sauvignon			
2018 - Almeda		
Spanien
Rioja Riserva, Compo Alto			
Frankrig
Domaine des Fées - Grenache,		
Syrah, Shiraz
- Côtes du Rhône 2014			

Glas / Flaske
65,- / 300,-

350,75,- / 350,-

Louis Jadot				75,- / 350,- Beajolais-Village,
Combe aux Jacques 2014 - Gamay
USA
Noble Vines - 667 Pinot Noir,		
90,- / 450,2013, Monterey				
Brazin, Zinfandel - Lodi 2013,		
Californien 		

500,-

Restaurant Skipperhusets FAQ
Svar på ofte stillede spørgsmål

Leje af Skipperhuset og Bådhuset

Restaurant Skipperhuset kan lejes hele sæsonen.
Restaurant Skipperhuset har en maksimum kapacitet på 45 pers.
Selskabslokalet “Bådhuset” kan benyttes/lejes fra den 8. maj til den 1. okt.
Bådhuset har en maksimumkapacitet på 60 siddende gæster.
Bådhuset koster 7.500 kr. at leje inkl. borde, stole, duge og serviceopdækning.
Servering/service er inkluderet. i kuvertprisen
Borde kan opsættes efter ønske og antal.
Skipperhuset koster 5000 kr. i leje fra den 1. juni til den 30. september og 3000 kr.
at leje, fra den 1. oktober til den 31. maj, såfremt gæste antallet er over 25 pers.
Ethvert selskabsarrangement skal bekræftes skriftligt over for bestilleren.
Bekræftelsen skal indeholde nøje angivelse af den aftalte menu og øvrige ydelser,
samt dato og tidspunkt for arrangementets afholdelse.
Depositum : Ved reservation af lokale og senest 8 dage efter bekræftelse er
godkendt fremsendes 2500 kr. til konto 7630 002053640 i Handelsbanken.
Alle priser er incl moms.

Betingelser bestilling og afbestilling

Bekræftelse af antal skal ske senest tre uger før arrangementet. Ved senere
bekræftelse gælder følgende regler:
Et beløb svarende til 50 % af prisen betales for de afbestilte ydelser i henhold til
bekræftelsen, såfremt afbestillingen/reduktionen sker senest tre uger før arrangementets afholdelse.
- Et beløb svarende til 75 % af prisen for de afbestilte ydelser i henhold til bekræftelsen betales, såfremt afbestillingen/reduktionen sker senere end tre uger før, men
inden en uge før arrangementets afholdelse.
Et beløb svarende til 100 % af prisen for de afbestilte ydelser i henhold til bekræftelsen Såfremt afbestillingen/reduktionen sker senere end en uge før arrangementets
afholdelse, skal betales.

Transport og parkering

Der findes ca. 15 parkeringspladser ved Skipperhuset.
Det er ikke tilladt at parkere helt oppe ved restauranten, men det er selvfølgelig
muligt at køre gæster, der er dårlig gående helt, op til restauranten for derefter at
køre bilen de 30 m. til P-pladsen.
Der findes ligeledes 30 P-pladser ved Sørup ishus, der ligger blot 50 m. længere
væk. Og kører du via GPS, så brug adressen da Sørupvej 1, så finder du lettest vej
til Skipperhuset. Offentlig transport til Skipperhuset: Bus 365R fra Kokkedal – Bus
374 fra Fredensborg st. Ellers se rejseplanen.dk

Restaurant Skipperhusets FAQ
Fortsat fra forrige side

Vores brunchmenu kan kun bestilles til større private selskaber
fra kl.10-13, alle ugens dage.
Vores standardmenu for selskaber er fastlagt, men detaljer kan altid reguleres og
tilpasses den enkelte gæst.
Vi leverer både glutenfri, laktosefri og vegetarmad, så længe dette er aftalt på
forhånd.
Der kan ikke medbringes egen mad eller eget personale, dog med undtagelse af
enkelte retter såsom bryllupskage og lignende.
Hvis du medbringer egen vin, så påregnes der proppenge på 200 kr. pr. flaske.
Drikkevarer afregnes som ofte efter forbrug, da det er umulig at fastsætte
inden arrangementet.

Lokalet fremstår rent og pænt. og behøver som udgangspunkt ikke udsmykning.
AV udstyr og musik kan lejes. Pynt og udsmykning af lokalet kan arrangeres mod
betaling af en ekstra dags leje.
Sluttid for alle arrangementer er kl. 24.00. Der kan tilkøbes personale efter aftale
indtil seneste kl. 05.00. Bådhuset og Skipperhuset har ingen naboer.
Børn under 12 år afregnes med 1⁄2 pris af menu prisen. Vores specielle børnemenu
er ikke fast, men noget vi fremstiller ud fra gæstens ønsker.
Skipperhuset har kørestolsvenligt toilet og ingen trapper. Vi har ikke puslebord eller
børnestole. Og desværre heller ikke plads til barnevogne inde i restauranten.
Vi modtager både MobilePay, kreditkort og kontant betaling.
Tag på forhånd stilling til om i ønsker velkomstdrinks, kaffe, petit four,
after-drinks eller andet, der kan give udsving i budgettet.

Har du yderligere spørgsmål
er du altid velkommen til at kontakte os.
Venlige hilsener, Simon og Thomas

