Sig ja til
hinanden og en
uforglemmelig fest

Bryllup

Bryllup og fest
i Nordsjælland
’Vores livs fest’. Sådan beskriver de
fleste brudepar ønsket til deres bryllupsfest. Og det sætter ikke mindst foventningerne højt til dét sted, hvor festen
skal holdes.
Hos Munkerupgaard holder vi de bedste fester. Simpelthen fordi vi ikke kan
lade være. Bruden ligner en drøm og
sådan skal festen føles!
Hvordan dagen bliver perfekt, er
naturligvis helt op til jer. Vi gør os til
gengæld umage for at opfylde jeres
ønsker. Fra dét øjeblik I og jeres gæster
ankommer til festen lukker og slukker.
Læn jer blot tilbage og nyd selskabet,
hinanden – og at alting klapper.

“Det var en stor fornøjelse at være hos jer, og vi er dybt duperet af din
professionelle måde at tackle arrangementet på. Alt fungerede perfekt og både
vi og vore gæster nød den perfekte service og den fortræffelige mad, som blev
serveret med kreativitet, så der var noget for øjet og noget for ganen.”
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Begynd bryllupsfesten med en perlende velkomstdrink på vores grønne
terrasse hævet over havets blå eller i
vores hyggelige pejsestue. Og nyd en
lækker 3-retters menu med skønne
vine i vores lyse og rummelige festlokale med den smukkeste udsigt over
hav og have.

Efter middagen serverer vi kaffe og
the med hjemmelavede chokolader
– og sørger naturligvis for I når brudevalsen inden midnat, helt som det sig
hør og bør! Slut bryllupsfesten af med
natmad, f.eks. charcuteri og oste.
Udendørs vielse i parken
på Munkerupgaard
På Munkerupgaard danner naturen en
komplet ramme omkring jeres unikke
bryllup, og derfor kan vielsen, festen
og den efterfølgende nat finde sted
her i Nordsjælland. De store smukke
udendørsarealer med vores store
parker er skræddersyet til at I kan give
hinanden et uforglemmeligt ja, med
efterfølgende reception i vores skønne
have med skøn udsigt over vandet.
Hold jeres bryllup hvor det kun er jer
det drejer sig om, hvilket vil sige at I
har hele Munkerupgaard for jer selv og
jeres gæster.
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En helt særlig oplevelse
– både ude og inde
Bryllup på Munkerupgaard
Lad dine mest romantiske drømme
blive til virkelighed. Når I holder bryllup
her, er I placeret midt i den Nord
sjællandske natur, med udsigt til park,
strand og vand, fantastiske og romantiske omgivelser, når jeres store dag
skal fejres.
Vi har plads til 70 bryllupsgæster, f.eks.
ved langborde eller runde borde med
op til 10 gæster ved hvert bord.
Efter middagen rydder vi nogle af
bordene væk, så her er plads til brudevals og dans – og DJ eller live band.
Vores sted ligger skønt og her er
rig mulighed for at tage ud i det blå
og grønne i løbet af festlighederne.
Gå f.eks. en runde på vores 6 hullers
golfbane, snup et slag tennis eller en
dukkert i Kattegat.
Vælger I, at jeres gæster skal ankomme lidt tidligere, byder vi velkommen
med kaffe og te og hjemmebagt kage.
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Vi tilbyder også overnatning til brudepar og bryllupsfestens gæster. Vi råder
over 28 værelser, hvoraf de 26 kan
reddes dobbelt op. Og alle værelser
har naturligvis bad og toilet.
Hos Munkerupgaard holder vi de bedste bryllupsfester. Også kobberbryllup,
sølvbryllup, guldbryllup, diamant
bryllup og krondiamantbryllup. Lad
os mødes og tage en snak om jeres
ønsker til den perfekte bryllupsfest.
PRISEKSEMPEL
Pris per person 1950,Prisen inkluderer:
• Bryllupskage med champagne
• Velkomstdrink
• 3 retters menu med tilhørende vin
ad libitum
• Kaffe/te
• Natmad
• Overnatning
• Morgenmad
Hertil kommer drikkevarer før og
efter middag.
Pris uden bryllupskage 1650,per person.
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“Tusinde tak for et helt fantastisk arrangement, som vi ikke har lovord
nok tilovers for. Alt klappede bare, og såvel mad som værelser var
perfekte ned til mindste detalje”
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En vellykket fest starter
i vores køkken
Gode fester bliver ikke mindst husket
for den gode mad. Kom med jeres
ønsker og lad os sammensætte en
mindeværdig menu.

“Vores køkkenfilosofi er helt enkel:
Kærlighed til mad”
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I køkkenet på Munkerupgaard hersker
hverken ny nordisk, fransk eller anden
særlig retning. Ud over kærligheden til
god mad, der smager. Og vi glæder os
over de mange henvendelser vi får fra
begejstrede gæster, der roser vores mad.

Vi lægger vægt på råvarer i sæson og
gerne fra lokale producenter. Inspirationen finder vi over alt – sågar i vores
egen krydderurtebed. Og vi gemmer
det gode fra sommeren, f.eks. plukker
vi hyben fra vores egne hybenbuske,
og bruger de skønne vitaminfyldte
bær i saucer, geleer og tilbehør.

Vi sammensætter vores gourmetmenuer ud fra jeres ønsker, som
udgangspunkt 3 retter og komplementerer menuerne med fortræffelige vine
fra vores vinleverandør. Foretrækker I
en lækker buffet, finder vi naturligvis
også ud af det.
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Lad festen begynde her
Ring eller skriv og lad os høre om jeres ønsker
til en oplevelse I husker med glæde

Jørgenshvilevej 10, Munkerup, 3250 Gilleleje
henrik@munkerupgaard.dk
+45 30 93 30 80
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