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

Familien Kartz



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.



BRYLLUPSPAKKER

I vores selskabspakker er der mulighed for selv at sammensætte sin menu ud
fra de følgende valgmuligheder. Der kan vælges mellem forret, hovedret,

desser og natmad, alt efter hvad der er inkluderet i pakken.

Vi sammensætter festen, så den passer lige til jer. Har I specielle ønsker, tilføjelser eller
fravalg, så kontakt os. 

 
Vi har også mulighed for at tilbyde både tilkøb af vielse på hotellet samt bryllups reception. 

Find inspiration og priser i brochuren.



VIELSE

Vielsen 
på hotellet eller i bakkerne

 
Hvide havestole i rækker

25,- pr. stk. m. hvidt satin betræk
 

Bænke
120,- pr. stk.

 
Rødløber 

1000,- max 30m.
 

Blomster ved rækkerne
25 - 40,- pr. dekoration (Kirkepladsens blomster)



RECEPTION

Medbragt Bryllupskage
 

Kaffe/the buffet
55,- pr. kuvert.

 
Drikkevare ad libitum

245,- pr. kuvert
 

Bobler til kagen
55,- pr. kuvert.

 
Blomster

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

Høje Cafeborde
25,- pr. stk.

 
 
 



Fingermadder 3 slags
45,- pr. kuvert

 
Frugtfade

25,- pr. kuvert
 

Hjemmelavet fyldte chokolader
20,- pr. kuvert

 
Hjemmelavet chips og saltede nødder

75,- pr. kuvert
 

Hjemmelavet kransekage
35,- pr. kuvert

 
3 slags kager & 2 slags sandwich

145,- pr. kuvert
 

RECEPTION



SAMMENSÆT

DIN EGEN

MENU



Røget laks
Citron confit - dild mayo - fennikel - malt - urter

 
Pocheret torsk

Variationer af blomkål - urter - muslingesauce
 

Terrine af unghane
Purløgsmayo - syltede løg - urter

 
Svinenakke

Mayo på fermenteret hvidløg - ristet nødder - sprød malt - syltede bøgehatte
 

Der serveres surdejsbrød & økologisk smør til alle forretter 

MENU
 I sammensætter selv jeres ønskede menu ud fra de følgende

retter og vin

FORRET



Kalvefilet
Sauce Bearnaise

 
Farseret unghane

Cremet hønsesauce
 

Filet af majsfodret okse
Rødvinssauce

 
Oksemørbrad i soufflefars

Sauce Bordelaise
 

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

 

HOVEDRET



Mandelkage
Sprød chokolade - vaniljecreme - bær - sorbet

 
Gateau Marcel

Sprød chokolade - vaniljecreme - bær - sorbet
 

Citronfromage
Lemon curd - æble - marengs - vaniljeis

 
Chokolade dome

Dome fyldt med hvid chokolade cremeux -brud af mandelkage - vaniljecreme - vaniljeis 
- skovsyre - friskebær

 

DESSERT



NATMAD
Biksemad af grisenakke & dansk kalv

Spejlæg - sauce bearnaise - rødbeder - HP sauce & Worcester sauce
 

Mulligatawny
Indisk karrysuppe med kyllingestykker og ris

 
Gourmet pølsebord

Håndlavet pølse & skinker fra Rævhede, Nordjylland
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 - rødløg - tomater - rød dressing - ost

 
 
 
 
 
 
 

Spørg for allgener og andre specielle behov og ønsker
 



Bobler
Asti San Maurizio, Vallebelbo, Piemonte, Italien

 
Brachetto d'Acqui 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 Claude val Blanc, Languedoc Rousillon, Frankrig
 

2020 Pinot Blanc, Trimbach, Alsace, Frankrig + 25,- pr. kuvert
 

2021 Sauvignon Blanc, La Galope, 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
 

2017 Chateau du Mont, Sainte Croix du Mont, Bordeaux, Frankrig + 25,-  pr. kuvert
 

Rosé
2021 Protocolo, Dominio de Eguren, Castilla-La Mancha, Spanien + 50,- pr. kuvert

 
 

VINE



En let salt anretning
En grønsags anretning 
En pre - dessert

98,- mellem  110,- 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 med bringe 

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



BAREN



Ba
rRTD

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

DRINKS

DRINKS SORTIMENT

Mokai 
Tempt Orange
Tempt  Passion

45,- pr. stk



DISPENSER

Gin Tonic
Gin Hass

Cuba Libre
Screwdriver

Passion Lemonade
Korean Kick

Astronaut
Blue Lagoon

Dark ´n Stormy
Bramble

Mojito Original
Mojito Sweet
Mango Mojito

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



PYNT
Tyl i loftet

3500,-  pr. sal
 

Tyl i loftet med Lys i
4500,- pr. sal

 
Opsætning og nedtagning af My selfie

1500,-
 

Reb til Æresport
500,- depositum

 
Hangeroverkit fordeles på værelserne

350,- 
 

Ekstra lokale
10.000,- pr. sal

 



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 


