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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 bryllups-

middag 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 Bryllupsmiddag.Chefkokken Søren Pedersen har kreeret 3 forretter,3 hovedretter og 

2 desserter, som I frit kan vælge ud fra.Har I besluttet jer for enten Helaftens-Bryllups- 

pakken eller  vores Store Bryllupspakke, kan I også finde inspiration til natmaden og til 

Bryllupskagen.

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. 699,- PR. PERSON
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HELAFTENS-BRYLLUPSPAKKE
Kunne I tænke jer, at vi tager os af lidt mere end blot Bryllupsmiddagen og 

sørger for både aperitif, middagen  og vinen, aftenkaffen og natmaden, 

er vores Helaftens-Bryllupspakke valget for jer.

HELAFTENS-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-BRYLLUPSPAKKEN À KR. 899,- PR. PERSON

Helaftens-Bryllupspakken slutter kl. 02.00.

Herefter tillægges kr. 500 pr. tjener pr. påbegyndt time til festen slutter.

Bryllupspakke
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DEN STORE BRYLLUPSPAKKE INDEHOLDER FØLGENDE:
•  Receptionen i særskilt lokale eller udendørs

•  Eftermiddagskaffe/te med bryllupskage,  øl, vand og læskedrikke samt snacks

•   Aftenarrangementet i eget festlokale

•   Aperitif

•   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

•   Signeret udgave af Bogen om Kroen (kan evt. bruges som gæstebog)

•   Gratis weekendophold en fredag til lørdag for brudepar, hvor smagning

    af vin & mad afrundes med selskabsmøde hvor detaljerne aftales.

BRYLLUPSPAKKEN - STOR À KR. 1.398,- PR. PERSON
Ekstra mellemret/ost inkl. vin – tillæg pr. person 165,-  

Helaftens-Bryllupspakken slutter kl. 02.00. Herefter tillægges  kr. 500,- pr. tjener  

pr. påbegyndt time og øl, vand og vin afregnes  efter forbrug til festen slutter.

Bryllupspakke 
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FORSLAG TIL EN EVENTYRLIG BRYLLUPSMIDDAG

1. OKTOBER TIL 1. APRIL
FORRET:  Let røget og „tørret“ sæson fisk serveret med salat af lokal grønkål stuvet 

 i juice af æbler fra Peters Gartneri

HOVEDRET:  Rosastegt, dansk kalv serveret med råstegte svampe, puré af rodfrugter, 

 spinatflan med bearnaisechiffon samt kraftig kalveglace

DESSERT:  Mørk chokolade ganache med kondenseret mælk, mandelcrumble 

 og frisk sorbet af havtorn og estragon

1. APRIL TIL 1. OKTOBER: 
FORRET:  Stegt, let røget sæson fisk på salat af saltkogte kartofler med kapers og

 rødløg samt små plukkede salater. I aspargessæsonen  fra midt april til 

 St. Hans kan denne salat erstattes med friske  asparges tillæg kr. 35 pr. person

HOVEDRET:  Dansk kalv serveret med sommergrønt i krydderfrikassé, hertil tørrede 

 tomater med panchetta, sprængt kalv med krydderkappe og kraftig sauce

DESSERT:  Hvid chokolademousse med friske bær, the-syltede rabarber og spansk 

 kørvel som granité

Alle hovedretter serveres med kartofler á part. 

Steg serveres 2. gang på fad.

Bryllupsmenuer
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3 EVENTYRLIGE BRYLLUPSKAGER
Den traditionsrige og smukke bryllupskage kan både serveres til receptionen om 

eftermiddagen medmousserende vin eller til aftenkaffen efter brudevalsen.

Det er helt op til jer.

SÆSONENS KAGE
Med årstidens frugter eller bær 

KR. 115,- PR. PERSON

DEN DANSKE BRYLLUPSKAGE
3 lags bisquitbunde med pistaciesmør,  vaniljecreme og frisk mousse

KR. 125,- PR. PERSON

DEN ENGELSKE KLASSIKER
Tung gærdej med syltedecitrus-pomeranz marineret med portvin.  

Kagen overtrækkes med hvid glasur

KR. 155,- PR. PERSON

Bryllupskager 
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FLØDELEGERET KARRYSUPPE med urter og ris  ..........................KR. 189,- PR. PERSON

MINI CROSSIANTS med hønsesalat og bacon ...............................KR. 189,- PR. PERSON

TOMATISERET MINESTRONESUPPE 
med oste croutoner og hvidløg ......................................................KR. 189,- PR. PERSON

UDVALGTE LUNE TÆRTER 
med marineret salat og Dijon vinaigrette ........................................KR. 190,- PR. PERSON

3 SLAGS PÅLÆG OG LUN LEVERPOSTEJ 
serveret med klassisk tilbehør og groft rugbrød

(Tillæg til bryllupspakke 38,-) .........................................................KR. 138,- PR. PERSON

BUFFET MED LETTE RETTER 
udvalgt fra dagens udbud på torvet

(Tillæg til bryllupspakke 65,-) .........................................................KR. 165,- PR. PERSON

HOTDOGS 
med 3 forskellige pølser og hjemmelavede specialiteter

(3 stk. pr. person) ...........................................................................KR. 198,- PR. PERSON

Ved servering af natmad til selskaber på færre end 20 personer 

tillægges et engangsbeløb på kr. 500,-

Natmad
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FØR MIDDAG

APERITIF  .............................................................................  FRA KR. 175,- PR. PERSON

SNACK TIL VEKOMSTDRINK 3 slags ............................................KR. 158,- PR. PERSON

TAPASBUFFET 5 slags ...................................................................KR. 158,- PR. PERSON

ØSTERS NATUREL 4 stk. pr. person. Åbnes af kokken foran gæsterne .KR. 195,- PR. PERSON

DRIKKEVARER

VIN PR. FLASKE  ..................................................................  FRA KR. 350,- PR. PERSON

FLASKE ØL ...................................................................................KR. 138,- PR. PERSON

DIV. DANSKE ØL fra de dygtige mikrobryggerier..............................................DAGSPRIS

SODAVAND OG MINERALVAND ....................................................................DAGSPRIS

KAFFE OG SØDE SAGER
KAFFE/TE  ....................................................................................  KR. 332,- PR. PERSON

SØDT - 3 FORSKELLIGE ................................................................KR. 148,- PR. PERSON

SØDT - 5 FORSKELLIGE ................................................................KR. 168,- PR. PERSON

BRYLLUPSKAGE. Se bryllupsmenuen .................................... FRA KR. 115,- PR. PERSON

COGNAC OG LIKØR 3 cl ......................................................  FRA KR. 265,- PR. PERSON

Ideer og priser
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EFTER MIDDAGEN

"BLØD" BAR Øl og vand hele aftenen, 

vin ad libitum efter middagen, indtil kl. 2.00 ................................KR. 1350,- PR. PERSON

SPRITUS TIL BAR Gin, rom, vodka o.s.v.  ........................... PR. 2 CL.   230,- PR. PERSON

SNACKS TIL BAREN .............................................................  FRA KR.  238,- PR. PERSON

NATMAD Se natmadsmenuen .............................................  FRA KR.  289,- PR. PERSON

BØRN

BØRNEMENU hovedret + dessert. 0-12 år ...................................  KR. 165,- PR. PERSON

VOKSENMENU til børn under 12 år ................................................................ HALV PRIS

DIVERSE
MORGENMAD FOR UDEFRA KOMMENDE GÆSTER  ...............  KR. 145,- PR. PERSON

SEPARAT MORGENMAD I EGET LOKALE
fra kl. 10.30-12.00. Max 60 personer .............................................KR. 185,- PR. PERSON

ELLER SOM TILLÆG FOR BOENDE GÆSTER ...............................KR. 240,- PR. PERSON

BLOMSTER (Pileblomsten, 40 98 57 16, m.bang@mail.tele.dk) ....FRA KR. 225,- PR. PERSON

RUNDE BORDE ....................................................................  PR. STK. 225,- PR. PERSON

BRUG BOGEN "RÅT FOR UFORSØDET"
med tekster, billeder, historie og opskrifter fra Norsminde Kro

som gæstebog til din fest ................................................................  KR. 348,- PR. PERSON
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Bryllup
Desserten serveres senest kl. 23.00. Kast af ris indendøre er forbudt, ved overtrædelse 

opkræves kr. 1.000,- for ekstra rengøring. Depositum på kr. 3.500,- bliver opkrævet ved 

endelig bestilling af lokale til selskab. 

depositum 
er en gensidig bekræftelse på bestillingen. Reservationen er først gældende, når deposi-

tum er registreret betalt. Dette beløb modregnes endelig regning. Beløbet kan indbetales 

på reg. 3627 konto 3617 611 880. Noter venligst: navn, dato for fest og lokale ved 

overførelsen.Ved afbud 4 mdr. inden arrangementet, tilbagebetales dette beløb ikke. Dette 

er dog ikke gældende i konfimations perioden.

efter festeN
Toppen af bryllupskagen skal afhentes senest 8 dage efterbrylluppet. Blomster der ønskes 

med hjem skal være fjernet senest kl. 10 dagen efter festen.

fyrVærKeri
Kun i følge aftale, og med indhentning at de lovpligtige tilladelser.

KoNtaKt
Tilføjelser eller spørgsmål vedr. arrangementet bedes rettet til receptionen på 

mail norsminde@norsminde-kro.dk eller telefon 86 93 24 44

Generel information
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loKaler 
Ved bestilling af jeres selskab, bookes et lokale (uden beregning, dog undtaget Brasseriet), 

passende til antallet af gæster. Se lokalekapacitet herunder.

Det er ikke tilladt at medbringe egen forplejning. Ønskes eget lokale til selskab med færre 

end 20 gæster, ekstra lokale til dans eller lokale uden forplejning er nedenstående priser 

gældende. Ved gæsteantal højere end 85 personer lægges Mellemsalen uden beregning til 

Margrethesalen, idet skydedør kan åbnes op.

Antallet af personer i den enkelte sal varierer alt efter bordopstillingen. 

*Krostuen benyttes kun til selskaber i konfimationsperioden eller i særlige tilfælde.  
  Krostuen kan dog med fordel benyttes til reception ved bryllup eller lign.
** Brasseriet kan ikke lejes til selskaber i juni og juli. Leje af Brasseriet er ikke inkl. i menuprisen.

loKale aNtal loKaleleJe V/eKstra loKale  
 persoNer eller færre eNd 20 persoNer

Margrethesalen 50-100 5.000,-

Mellemsalen 25-65 5.000,-

Rokokostuen 15-40 4.000,-

Krostuen* 15-40 4.000,-

Brasseriet** 20-50 9.500,- 
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Gl. Krovej 2 . 8300 Odder . Tlf. 86 93 24 44
norsminde@norsminde-kro.dk

norsmindekro.dk




