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Når I skal holde bryllup her på Norsminde Kro, har vi kreeret forskellige 
forslag til, hvordan dagen kan forløbe hos os. På de følgende sider kan I 

læse nærmere om alle mulighederne. Alt afhængig af jeres ønsker og 
drømme kan vi tilbyde jer alt lige fra en 3-retters bryllupsmiddag inkl. vin til 

vores store Bryllupspakke, der dækker hele dagen og aftenen med. 
I har mulighed for, uanset hvilken løsning der passer jer bedst, at 

sammensætte jeres helt egen Bryllupspakke i samråd med os. I kan se 
eksempler på bryllupsmenuen på de kommende sider, og har I besluttet jer 
for enten Helaftens-Bryllups-pakken eller vores Store Bryllupspakke, kan I 

også finde inspiration til natmaden og til Bryllupskagen.

Bryllupsinformation 
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På Norsminde Kro er det vores mål, at jeres ønsker bliver opfyldt. 
Vi ønsker, at vores gæster får en uforglemmelig oplevelse her på kroen. Vi har i vores 
selskabsbrochure samlet en række selskaber og idéer, der kan skabe en fantastisk 
ramme om jeres fest. 
 
 
Her i brochuren finder i forslag til den klassiske middag, helaftensselskab, vores 
populære tapas selskab, og andre muligheder. Vi har stillet nogle eksempler op på 
menuer, så I kan blive inspireret. Vores køkken følger årstiderne og benytter sig altid 
af de råvarer der er i sæson. Vi benytter også alle de lokale producenter der er når vi 
skal handles råvarer ind. 
 
 
Vi sætter alle en ære i at lægge kreativitet og sjæl i vores arbejde. Fra de første møder 
og forberedelser, hvor vi sammen skræddersyr arrangementet efter jeres idéer, 
ønsker og budget til selve afholdelsen af jeres selskab. 
 
 
Vi ønsker jer hermed god og inspirerende læsning i selskabsbrochuren og vi glæder 
os til, at planlægge en fantastisk fest sammen med jer. 
I er altid velkommen til at tage uforpligtende kontakt til os. 
 

4

Velkommen til Norsminde Kro
NORSMINDE KROS BRYLLUPSMIDDAG

Her er løsningen til jer, der gerne selv vil stå for reception, 
bryllupskage, festen og natmad m.m. et andet sted og blot ønsker at 

overlade selve Bryllupsmiddagen til os 
 

3-RETTERS BRYLLUPSMIDDAG  
 

Vine ad libitum under middagen fra vores velassorterede vinkælder.

BRYLLUPSMIDDAG À KR. 799,- PR. PERSON 
 
 
 



Kunne I tænke jer, at vi tager os af lidt mere end blot Bryllupsmiddagen og sørger for 
både aperitif, middagen og vinen, aftenskaffen og natmaden, er vores Helaftens-

Bryllupspakke valget for jer. 
 

BRYLLUPSPAKKEN INDEHOLDER FØLGENDE:  
 

• Aperitif med små salte snacks serveret ude, hvis vejret tillader det  
 

• 3-retters Bryllupsmiddag  
 

• Udvalgte vine ad libitum til middagen  
 

• Kaffe og te med sødt  
 

• Natmad  
 

HELAFTENS-BRYLLUPSPAKKE

10

HELAFTENS-BRYLLUPSPAKKEN À KR. 999,- PR. PERSON 

Helaftens-Bryllupspakken starter kl. 17 og slutter kl. 02.00. Herefter tillægges kr. 
750,- pr. tjener pr. påbegyndt time til festen slutter.



DEN STORE BRYLLUPSPAKKE 
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Pakken indeholder følgende: 
 
• Receptionen i særskilt lokale eller udendørs 
• Eftermiddagskaffe/te, vinbuffet med mousserende & hvidvin samt snacks  
• Bryllupskage overtrukket med marcipan eller fondant  
og med fyld af mousse på f.eks. årstidens bær 
 
• Aftenarrangementet i eget festlokale  
• 3-retters menu (se forslagene til bryllupsmenuen på næste side)  
• Vine ad libitum til middagen fra vores velassorterede vinkælder  
• Kaffe/te med sødt  
• Bar med øl, vand og vin til kl. 2.00  
• Natmad 
 
VED MINIMUM 40 GÆSTER INKLUDERER BRYLLUPSPAKKEN DESUDEN:  
• Gratis overnatning for brudeparret  
• Gratis weekendophold en fredag til lørdag for brudepar,  
hvor smagning af vin & mad afrundes med selskabsmøde hvor detaljerne aftales. 
 

BRYLLUPSPAKKEN - STOR À KR. 1.450,- PR. PERSON

Helaftens-Bryllupspakken starter kl. 15 og slutter kl. 02.00. Herefter tillægges kr. 
750,- pr. tjener pr. påbegyndt time til festen slutter.



 
 
 
 

Forret 
• Ørred fra fjorden, røget i egen ovn serveret med radiser & hytteost 

• Carpaccio af rundfisk med kefir, brøndkarse & syltet agurk 
 

Hovedret 
• Rosastegt tyksteg af dansk kalv, serveret med sæsonens grønt og sprød 

Polyarski. Hertil Sauce Madeira 
• Bryst af fransk unghane, serveret med ratatouille af spæde grøntsager, hertil 

tomatiseret sauce Blanquette 
 

Dessert 
• Lokale æbler i variation 

• Danske rabarber i variation, hertil vaniljecreme og hvid chokolade 
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Inspirationsmenu.  
Forår



 
Forret 

• Gravad kalv med artiskok & lokale salater 
• Kulmule ”mi Cuit” serveres med fennikel & hummercreme 

 
Hovedret 

• Dansk kalv, vores egen Polyarski serveret med glaserede rødder & en 
tomatiseret kalvesky 

• Fransk unghane med glaceret kål & vadouvan 
 

Dessert 
• Jordbær ”koldskål”, lakrids & mynte 

• Ferskner a la melba med cremet vaniljeis 
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Inspirationsmenu.  
Sommer



 
Forret 

• Kuller lagt i pres med friske urter, syltede æbler & vanilje 
• Terrin af and med tranebær & trøffel 

 
Hovedret 

• Kalv i variation serveres med saltbagt selleri, græskar & en kraftig kalve glace 
• Braiseret okse ”på gammeldags manér”, serveres med kartoffel pure & efterårs 

grønt 
 

Dessert 
• Pocheret pære i portvin, chokoladeis & vaniljesauce 

• Vacherin af lokale æbler 

Inspirationsmenu.  
Efterår
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Forret 

• Sæsonens torskefisk hertil spæde salater, bacon emulotion & lokale 
rødder 

• Terrin af unghane, serveres med græskar og syltede bøgehatte 
 

Hovedret 
• Dansk kalv i variation med lokale løg, puré af selleri & braiserede rødder 

• Pot au Feu af okse hertil rødder & urter 
 

Dessert 
• Daddelkage ”anglaise” med karamel og vanilje iscreme 

• Chokolade & æbler i variation med sprød marengs

Inspirationsmenu.  
Vinter
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På Norsminde Kro har vi en stor vinkælder, som giver os en unik mulighed 
for at tilpasse en vinmenu til jeres selskab. Vores sommelier har stor 
ekspertise til at guide jer til den vin, der passer til jer og den menu i vælger. 
 
I selskabspakkerne, der indeholder vin ad libitum, er der valgt selskabsvine 
som er let drikkelige og som kan nydes af de fleste. Hvis man ønsker at 
opgraderer til nogle mere specifikke og specielle vine er dette også en 
mulighed.  
Tillægget for at opgradere vinene afregnes blot ud fra differencen af 
selskabsvine og indkøbsprisen på de vine man ønsker at opgradere til. 
 
Priser fra 398,- pr. flaske 
  

Vin



Ideer & Priser 
Alle priser er pr. stk. Eller pr. person 
 
Aperitif fra 88,- 
Snacks 55,- 
Små tapas 95,-   
Natmad fra 120,- 
• Eksempler: Karrysuppe, croissanter med hønsesalat, hotdogs eller små tærter 
Kaffe/the 38,- 
Kaffe/the med sødt 75,- 
Avec fra 65,- 
  
Drikkevare buffet 
Vores drikkevare buffet afregnes pr. forbrug 
Indhold: 
Sodavand & dansk vand 
Moste & safte 
Flaske øl 
 
Diverse: 
Samme menu som voksne til halv pris 
Børnemenu 200,- 
Separat morgenmad 185,- 
Runde borde 250,- 
  
Blomster 
Kan bestilles ved Violen i Odder, eller medbringes selv. 
Blomster som I ønsker at tage med hjem, skal være fjernet senest kl. 10.00 dagen 
efter. 
 
 



 
Depositum 
• En gensidig bekræftelse på bestillingen. Reservationen er først gældende, når 
depositummet er indbetalt og registreret. Dette beløb modregnes den endelige 
regning. Ved afbud 4 måneder inden arrangementet, tilbagebetales dette beløb ikke. 
Efter festen 
 
Fyrværkeri 
• Kun ifølge aftale, og med indhentning af lovpligtige tilladelser. 
 
Lokaleleje 
• Selskaber under 20 personer: 2000,- 
• Selskaber over 20 personer: Gratis 
Ved booking af vores Brasseri er der et leje på 9000,- (medmindre andet er aftalt) 
 
Lokaleleje ved ekstra lokale 
• Margrethesalen (50-100): 5000,- 
• Mellemsalen (30-65): 5000,- 
• Rokokostuen (20-35): 4000,- 
• Krostuen (20-40): 4000,- 
• Fjordstuen (20-30): 4000,- 
  
Kontakt 
Tag gerne kontakt ved forespørgsler eller spørgsmål på telefon nummer 86932444 
eller mail norsminde@norsminde-kro.dk, ved aftale fremvises vores lokaler.

Generel information



Gl. Krovej 2 
8300 Odder 
+45 86 93 24 44 
norsminde@norsminde-kro.dk


