overnatning
ved fester

250,-

Bryllup, jubilæum
eller rund fødselsdag?

Pr. person i dobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse: kr. 100,-

Hold din fest hos os på Severin og få en uforglemmelig oplevelse i vore smukke
lokaler med panoramaudsigt over Lillebælt.
Læn dig tilbage og nyd de hyggelige omgivelser, med Fyns bedste udsigt og glade
Severinere omkring dig.

minimumsantal

20 voksne

Velkommen!

arrangementslængde

7 timer
lille festpakke stor festpakke

395,-

Skovsvinget 25
5500 Middelfart
Telefon 63419100
severinkursuscenter.dk

Pr. person
3 retters festmenu
Eget lokale
Vores festopdækning

995,-

Pr. person
Husets velkomstdrink
3 retters festmenu
Husets vine, øl og vand ad libitum
kl. 18.00-01.00
Kaffe/te med sødt og 1 avec

vælg mellem
SeRveret middag
eller buffet i
alle menuer
Børn under 12 år ½ pris

tilvalg til festpakker
Priser pr. person

drikkevarer
Velkomstdrink fra 55,Husets vin, 1 glas 55,Husets vin, 1/1 flaske 275,Almindelig øl 35,Specialøl / Severinøl 65,Kildevand 30,Sodavand 30,-

Husets vin, vand og øl ad libitum:
3 timer 250,- / 5 timer 350,Efterfølgende pr. time 100,1/1 flaske spiritus 750,Dessertvin, 1 glas fra 55,Baileys, 2 cl. 49,Cognac, 2 cl. 49,-

natmad

Biksemad med bearnaisesauce
hjemmesyltede rødbeder og groft rugbrød 90,Flødelegeret aspargessuppe med kødboller
og hjemmebagt grovbrød 75,Hjemmelavet hønsesalat med ananas, champignon
og sprød bacon.
Hertil hjemmebagt rugbrød og grovbrød 75,Hotdogs med det hele
Slagterens hjemmelavede pølser med tilbehør 75,-

forlængelse
Tillæg pr. påbegyndt time
efter kl. 01.00
under 40 personer 600,Tillæg pr. påbegyndt time
efter kl. 01.00
over 40 personer 1200,Priserne er ekskl. drikkevarer/forplejning.

Nordiske specialiteter:
4 slags luksuspålæg lavet på gamle traditioner.
Tørsaltet, lufttørret og røget i slagterens ovn.
Hertil hjemmesyltet og marineret tilbehør 105,Planke med diverse pølser og oste
Udvalg af diverse italienske specialiteter.
Tørret skinke, oliven, semi tørrede tomater og andre
delikatesser 105,-

alt det andet
Kaffe/te med chokolade fra Kring 50,Mellemret pr. ret 50,Chips og dip 35,Borddekorationer pr. stk. 225,-

