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Side 1



 BRYLLUPPET ER EN HELT SÆRLIG DAG, SOM 
VI LÆGGER RAMMERNE OMKRING MED ÆRE

Familien Kartz
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HOTEL BRAMSLEVGAARD

Hold vielsen, receptionen og bryllupsfesten på en historisk herregård, med et
moderne tvist, i naturskønne omgivelser.  Med vores unikke placering lige midt i

Bramslev Bakker, samt vores udvalg af selskabslokaler til enhver lejlighed, er
Hotel Bramslevgaard det helt rigtige sted at holde jeres bryllup.

Overnatning
Hotellet rummer 25 værelser. Når I
holder fest på BramslevGaard, så har
både I og jeres gæster mulighed for at
booke overnatning. 
I forbindelse med større fester (min. 50
personer) giver vi 10% rabat på
overnatning, og brudeparret tildeles et
værelse uden beregning .

Faciliteter
Vi har et udvalg af festlokaler og har plads
til helt op til 200 gæster. 
Har I ønske om at medbringe et band, er
dette naturligvis også en mulighed. 
Vi har derudover et musiksystem som kan
tilsluttes div. mobiler, tablets m.m.
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BRYLLUPSPAKKE (min. 15 pers) Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3
Eget lokale, opstilling og borddækning   

Vielse på hotellet inkl. opsætning    

Reception med kaffe og the    

3 slags fingermadder    

Velkomst    

3-retters middag    

Husets øl, vand og vin ad libitum fra middagen og resten af aftenen    

Kaffe, te og sødt    

Avec    

Bar med 3 gængse drinks i 2 timer    

Bartender + 1 ekstra drink som tillæg til baren    

Hjemmelavede nødder og chips    

Natmad    

Pr. kuvert 1.296 1.533 2.073

BRYLLUPSPAKKER

I I vores bryllupspakker er der plads til jeres personlige ønsker og
twists. Vi har lavet et godt sortiment af forretter, hovedretter,

desserter & natmad, som I kan vælge imellem. I kan i samarbejde med
vores eventkoordinator, personliggøre jeres store dag.  Vi lægger

gerne rammer til alt fra vielsen til nattens sidste dans. Nedenfor ses
udvalgte bryllupspakker, som man kan tage udgangspunk i eller søge

inspiration fra.
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VIELSE

Vielsen 
på hotellet eller i bakkerne

 
Hvide havestole i rækker

25,- pr. stk. m. hvidt satin betræk
 

Bænke
120,- pr. stk.

 
Rød løber 

1000,- max 30 m.
 

Blomster ved rækkerne
25-40,- pr. dekoration (Kirkepladsens blomster)
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SÆT JERES HELT EGET PRÆG PÅ VIELSEN
Med en vielse 'on location', har I mulighed for at sætte jeres helt eget personlige præg

på ceremonien. Vi sørger for opstilling og klargøring. Ved enten I ønsker en vielse i
gården, haven, salen eller ned til Mariager fjord, så kan vi hjælpe med alt det praktiske,

så øjeblikket bliver lige som I har drømt om. 
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RECEPTION
Medbragt Bryllupskage

 
Kaffe/te buffet
55,- pr. kuvert.

 
Drikkevare ad libitum

245,- pr. kuvert
 

Bobler til kagen
55,- pr. kuvert.

 
Blomster

75 - 100,- pr. dekoration (Kirkepladsens blomster)
 

Dispenser med læskedrik
150,- pr. stk.
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Fingermadder 3 slags
65,- pr. kuvert

 
Frugtfade

25,- pr. kuvert
 

Hjemmelavet fyldte chokolader
20,- pr. kuvert

 
Hjemmelavet chips og saltede nødder

35,- pr. kuvert
 

Hjemmelavet kransekage
35,- pr. kuvert

 
3 slags kager & 2 slags sandwich

145,- pr. kuvert
 

Side 8



MENU
 

I sammensætter selv jeres ønskede menu ud fra de retter
og vine, vi har i vores sortiment
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I sammensætter selv jeres ønskede menu ud fra de

følgende retter og vin

FORRET
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50 gram grillet tun
Citron confit - kimchimayonnaise - fennikel - malt - urter

 
Laks i kørvelcreme

Brunoise af rodfrugter - tang perler - kørvel urtesalat
 

Plukket confiteret unghane
Hasselnøddemayonnaise - soya glaserede hasselnødder - urtesalat

 
Enebær gravad oksefilet 

Fermenteret hvidløgsmayonnaise - salte mandler - sprød malt - syltede bøgehatte
 

*Rødbedetatar
Rødbede Brunoise – estragon – syltet gulerod – jordskokkechips – parisienne af agurk 

purløgs olie – kørvel 
 

Der serveres surdejsbrød & økologisk Thise smør til alle forretter 
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HOVEDRET
Farseret unghane

Cremet hønsesauce
 

Kalvefilet
Sauce Bearnaise

 
Kalveculotte
Sauce Charon

 
Okse tyksteg
Rødvinssauce

 
*Rissolles 

 Ærter puré – grillet perleløg – sennep og honning glaserede gulerod - ærteskud
 

Hovedretterne ledsages af 2 sæsonafstemte grøntsager og en puré, 
samt en kartoffel der passer til årstiden.
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DESSERT

Mandelkage
Sprød chokolade - vaniljecreme - bær - vanilje is

 
Gateau Marcel

Sprød chokolade - skovbær broken gel - bær - hindbær sorbet
 

Tiramisu
Friske hindbær - sprød hvid chokolade - kamille sorbet

 
Citron kage

Lemoncurd - krystaliseret hvid chokolade - citron sorbet
 

*Bagt ananas i portvin 
 mandel crumble og sorbet
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Biksemad af grisenakke & kalv

Sauce bearnaise - rødbeder - HP sauce & Worcester sauce
 

Croissanter
Hønsesalat & asparges - skinke salat - grillet peber - baby spinat

 
Gourmet pølsebord

Lækre skinker & pølser
trøffelcreme - grillet artiskokker - tapenade & små sylteriger

 
Hotdogs: ristede & røde pølser

Brød - sennep - ketchup - remoulade - ristede & rå løg - syltede agurker
 

Sliders med oksekød
Tomatrelish - syltede agurker - rå rødløg - tomater

barbeque dressing - ost - salat
 
 
 

Spørg for allgener og andre specielle behov og ønsker
*Veganske retter

 
 

NATMAD
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VINE

Bobler
Asti San Maurizio, Vallebelbo, Piemonte, Italien
Brachetto d' Aqui, San Maurizio, Vallebelbo, Piemonte, Italien 
+ 25,- pr. kuvert
Cremant de Bourgogne Brut, Vitteaut-Alberti, Rully, Frankrig 
+ 50,- pr. kuvert
Champagne Reserve 4 Cepages brut, Robert Barbichon, 
Champagne, Frankrig 
515,- pr fl.

Hvidvine
2021 Sauvignon Blanc, Domaine Astruc, Languedoc Rousillon, 
Frankrig
2020 Pinot Blanc, Trimbach, Alsace, Frankrig 
+ 25,- pr. kuvert
2021 Sauvignon Blanc, La Galop, Gascogne, Frankrig 
+ 50,- pr. kuvert

Rødvine
2021 Lifili Negroamaro Salento, Apulien, Italien 
2021 Pinot Noir, Beaumas, Languedoc Rousillon, Frankrig 
+ 25,- pr. kuvert
2019 Valpolicella Ripasso, La Casa di Robert, Veneto, Italien 
+ 50,- pr. kuvert

Sødevine
Moscato d'Asti Andar Pervigne, Vallebelbo, Piemonte, Italien

Rosé
2021 Protocolo, Dominio de Eguren, Castilla-La Mancha, 
Spanien 
+ 50,- pr. kuvert
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4 retter inkl. vin + 189 pr. kuvert.
5 retter inkl. vin + 378 pr. kuvert.
6 Forskellige fadøl + 25 pr. kuvert.

Selleri & drue granité
Æble & mynte granité 

90,- pr. kuvert

FLERE SERVERINGER

GANE RENSRER

VI VIL SELV

Mormors kransekage
Egen Champagne 
Eller andre ting

Selvfølgeligt kan I få lov til at medbringe 

Der vil dog være nogle proppenge for dette alt
efter hvad det er man ønsker at medbringe.

Småkager/konfekt 35,- pr. kuvert
Egen vin 298,- pr. flaske
Egen champagne 515,- pr. flaske
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BAREN
 

Få jeres egen bartender til jeres bryllup, og lad os mixe en
masse lækre drinks til jer og jeres gæster. 
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Gin Tonic
Gin Hass

Cuba Libre
Screwdriwer

Passion Lemonade
Korean Kick

Astronaut
Blue Lagoon

Dark n´ Stormy
Gin Gimlet

 
Vælg 3 af ovenstående der skal indgå som pakkens 3 drinks i 2 timer

 
+ drinks type 60,- pr. kuvert
+tid 90,- pr. kuvert pr. time

Bartender 425,- pr stk. pr. time

RTD

DRINKS

DRINKS SORTIMENT

Mokai i forskellige varianter
45,- pr. stk
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DISPENSER

Passion Lemonade
Korean Kick

Sangria
Dark ´n Stormy

Bramble
Mojito Original

Mojito Sweet
Mango Mojito

 
3 slags 1600,-  & refill 450,- pr. stk
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PYNT

Tyl i loftet
3500,-  pr. sal

 
Tyl og lys i loftet
4500,- pr. lokale

 
Opsætning og nedtagning af My selfie

1500,-
 

Reb til Æresport
500,- depositum

 
Hangeroverkit fordeles på værelserne

350,- (engangsbeløb)
 

Ekstra lokale
10.000,- pr. lokale

 
Vi hjælper gerne med at anbefale musik, bager & fotograf til jeres fest.
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Hotel BramslevGaard
Bramslev Bakker 4

9500 Hobro 
T: + 45 98 51 20 30 

info@bramslevgaard.dk
bramslevgaard.dk

Kontakt os for at høre nærmere på 98 51 20 30 


