KONFIRMATION PÅ SØLYST
Frokostarrangement

På Sølyst har vi kun én mission, og det er at få vores gæster til at holde lige så meget af Sølyst, som vi selv gør. Derfor
er Sølyst kokke kompromisløse, når det gælder råvarerne, og selvom vores tjenerstab dækker borde med målestok som i
gamle dage, går de aldrig på kompromis med, at alle uanset anledning, skal føle sig hjertelig velkommen.
Sølyst er et unikt hus med en fantastisk havudsigt, men det er meget mere end det. Det er rammerne for et hold af
mennesker, der er passioneret omkring personlig service. Det betyder, at vi alle er dedikerede til at gøre hele oplevelsen
– både før, under og efter festen – så afslappet, perfekt og uforglemmelig som overhovedet muligt.
Vi gør en dyd ud af at skræddersy enhver fest, men vi ved også, at det nogle gange kan være en hjælp at have noget
at forholde sig til.
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Rigtig hjertelig velkommen til Sølyst!

VELKOMST
Det første der møder gæsterne, er den hvide klassiske palæbygning med den røde løber. Vi tager imod i Konge
Hall´en, hvor blandt andet Thomas Kluge har portrætteret Høje broder H.K.H. Prins Henrik. Vi byder
velkommen og tager imod overtøjet, inden der bydes på en velkomstdrink. Det er oplagt at nyde velkomsten i
Havestuen med direkte udgang til terrassen og den betagende udsigt til parken og Øresund.
Bobler med efterskænk
Saft med og uden brus & sodavand med efterskænk

3-RETTERS FROKOSTMENU
Inkl. Sølysts vinmenu, saftmenu & sodavand
Laksetatar med estragoncreme & sprødt rugbrød, karse & dildolie
Dansk oksefilet
Pommes Anna med trøffelsauce & selleripuré, svampe & lyse løg
Danske jordbær med kokossorbet & mørk chokolade, sprøde blade & citronverbena

KAFFE, THE & PETIT FOUR
Sølysts kaffe & the
Hjemmelavede petit four

PRIS PER KUVERT KR. 1150,BØRN UNDER 12 ÅR KR. 575,Årstidens blomster, menukort & isvand er inkl. i prisen
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