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Fester og selskaber  
i Nordsjælland

Vi vil gerne gøre jeres fest til en særlig  
oplevelse. At alting klapper bør I na-
turligvis tage for givet. Men nærværet, 
hyggen og det personlige værtsskab 
er dét, der gør hele forskellen. I får 
tilmed hele gården og vores opmærk-
somhed helt for jer selv.

Når vi på Munkerupgaard byder 
velkommen til jeres fest, er festen 
naturligvis tilrettelagt helt efter jeres 
ønsker. Den kan f.eks. bestå af en per-
lende velkomstdrink, en skøn 3-retters 
menu med lækre tilpassede vine ad 
libitum, hjemmelavede chokolader til 
kaffen og dejlig natmad, f.eks. Ost & 
Charcuteri.

Vores naturskønne omgivelser indby-
der til et aktivt indslag for jeres gæster 
inden festen. 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 ankom-
me lidt tidligere, byder vi velkommen 
med kaffe og te og hjemmebagt kage.

Munkerupgaard tilbyder også overnat-
ning til festens gæster. Vi råder over 
28 værelser, hvoraf de 26 kan red-
des dobbelt op. Og alle værelser har 
naturligvis bad og toilet.

“Maden er helt exceptionel god. Desuden er de venlige folk der passer på en 
under opholdet. Servicemindet og venligt personale, mad i særklasse, gode 
værelser, gode faciliteter. Dejligt sted, god service før og under opholdet. 

Hjemlighed - skønt at have stedet for sig selv.”
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Naturen i gavmilde mængder. Hvor 
meget mere kan man ønske sig?

Som vi ligger der på vandkanten af det  
nordligste Sjælland og knejser med 
udsigt hele vejen til Kullen og en 
mageløs solnedgang, indrømmer vi 
gerne vi har fået en del foræret!

Omgivet af hybenbuske i blomst og bær 
(som vi plukker og bruger i vores køk-
ken), strand med egen nedgang og  
park med egen golf- og petaque-bane,  
er der ikke meget tilbage at ønske. 
Heller ikke for vores gæster.

En fortid som feriepensionat med 
ubekymrede somre hænger ved. For 
her hviler en helt særlig privat og hyg-
gelig stemning over Munkerupgaard. 
Også selv om gården har gennemgået 
flere renoveringer gennem årene og i  
dag fremstår med alle de moderne 
bekvemmeligheder og udstyr, som det 
sig hør og bør.

Køkkenet er vores hjerte. Og derfra 
vores verden går – lige i hjertet på vores  
gæster. Kærlighed til mad er dét, der får  

os til at røre, ælte, stege, koge, brase 
og braisere. Og smag og kvalitet er 
vores vigtigste ingredienser. Vi lægger 
vægt på råvarer i sæson, gerne fra 
lokale producenter, hvis muligt.

Munkerupgaards restaurant ligger med  
den smukkeste udsigt over have og 
hav. Vi dækker gerne op ved runde 
borde – ved lange borde kan I være op 
til 75 spisende og feststemte gæster.

Overnatning

Inviter jeres gæster til at overnatte og  
sæt ro og fordybelse (og en god nat-
tesøvn) på programmet.

Ønsker I at benytte vores mulighed for  
overnatning, har vi redt op i vores 28 
skønne, lyse værelser, hvoraf de 26 er  
dobbelt. Alle værelser er nyistandsat  
med eget bad og toilet, og ligger 
ugenert ud til vores store park og 
golfbane. Ingen af værelserne har TV 
og det er helt bevidst. Vi lægger vægt 
på, at I med et ophold her finder ro og 
fordybelse.

Ring eller skriv og lad os  
høre om jeres ønsker:

henrik@munkerupgaard.dk
+45 30 93 30 80

En helt særlig oplevelse  
– både ude og inde
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Gode fester bliver ikke mindst husket 
for den gode mad. Kom med jeres 
ønsker og lad os sammensætte en 
mindeværdig menu.

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 sammensætter vores gourmet-
menuer ud fra jeres ønsker, som 
udgangspunkt 3 retter og komplemen-
terer menuerne med fortræffelige vine 
fra vores vinleverandør. Foretrækker I 
en lækker buffet, finder vi naturligvis 
også ud af det.

Vi lægger vægt på råvarer i sæson og 
gerne fra lokale producenter. Inspira-
tionen 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.

En vellykket fest starter  
i vores køkken

“Vores køkkenfilosofi er helt enkel:  
Kærlighed til mad”
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Lad festen begynde her

Jørgenshvilevej 10, Munkerup, 3250 Gilleleje
henrik@munkerupgaard.dk

+45 30 93 30 80

Ring eller skriv og lad os høre om jeres ønsker  
til en oplevelse I husker med glæde


