SELSKAPSMENY
Eksempel på bryllupsmeny på Skarsnuten Hotell
Velkomst

Meny
Forrett
Lavtemperert ørret på en seng av persille og
løpestikke, blomster, urter, krutonger og skum
på Fjellost fra Hemsedal
Hovedrett
Hjort m/potet og jordskokkpuré,
jordskokk chips, sommerløk, asparges og trøfelsjy
Dessert
Friske bær, kakesmuler, yoghurtsorbet
smaksatt med hylleblomst og fryst eple
3-retter 695,- 4-retter 795,- 5-retter 895,Viner fra 495kr/fl
Champagne/Cava fra 450kr/fl
Kaffe og Avec 110kr
Kuvertpris fra ca 1100kr/pers totalt

3 DAGER TIL ENDE
Skal du holde et enkelt og delikat, eller et storslått
3 dagers bryllup er Skarsnuten Hotell i Hemsedal det
perfekte valget. I den vakre fjellbygda hvor øst møter vest
har vi ønsket gjester velkommen i århundrer. Mat i toppklasse,
omgivelser du ikke inner maken til, en utsikt som overgår det
meste og et fantastisk vertskap som lever seg inn i dine forventninger
og legger alt til rette for at den store dagen skal bli perfekt.
Kanskje ønsker dere vielsen på terrassen under åpen himmel, eller hva
med å dekke opp til langbord med utebar og musikk langt ut i de sene
nattetimer? Vi reserverer hele hotellet for bryllupsfølget, og skreddersyr
en løsning etter deres behov.
Vi bistår med planlegging og tips til alt fra fotograf til blomsterdekoratør. Våre fantastiske kokker setter opp menyen sammen med
dere og vi blir enige om viner som skal serveres. Med ferske råvarera som lam som har beitet i fjellene og oster fra lokale
ysteri ønsker vi og vekke sansene å gi både dere og gjestene
en kulinarisk opplevelse dere sent vil glemme.

OVERNATTING
Start festen på fredag og avslutt over en
velsmakende frokostbufet sammen på
søndag. Ingen skal kjøre hjem, og festen
blir enda bedre!
Hotellrom fra kr 1990,- pr. person
i dobbeltrom (2990,- i enkeltrom)
for hele helgen inkl. gryterett på
fredagen.
Overstående pris gjelder overnatting fredag til søndag hvor hotellet er forbeholdt
bryllupsfølget. Det er inklusive 2 frokoster
Vi håper Skarsnuten Hotel kan være
rammen rundt deres dag.
Kontakt oss gjerne for en prat!

Alle priser er inkl. moms og gjelder frem til nye fremkommer. Rett til endringer forbeholdes. Forbehold for trykkfeil.

