Sommerbryllup

Kaerlighed &Kogekunst

Sommerbryllup
Der er visse dage i ens liv, som aldrig må gå i glemmebogen.
Hvor alt skal være perfekt, og hver en detalje skal være
gennemtænkt og designet til at samle sig til et smukt minde,
der kan bæres videre i vores hjerter. Sådan en dag er et bryllup.
Og derfor skal I vælge Nordjyllands nye førende
bryllupsrestaurant Himmelhav, Kærlighed & Kogekunst.
I vores elegante lokaler, der strejfer havets tag på toppen af
Kattegat Silo i Frederikshavn, kan I sammen med jeres familie
og venner læne jer tilbage og nyde en enestående udsigt
over det glitrende Kattegat med den uendelige himmel,
skibenes vuggende lanterner og skæret over Læsø.
Den eksklusive tre retters menu er sammensat af vores dygtige
og ambitiøse køkkenchef. En mand, der ikke går på kompromis, og
som både lader sig inspirere af råvarerne i det utrolige
spisekammer omkring os og af tendenser fra alverdens køkkener.
Forinden er sanserne allerede blevet pirret af
velkomstdrinken, den elegante borddækning, smukke
blomster, levende lys og dæmpet musik, som varsler en
aften i følelsernes varme favntag. Frem mod midnat, når
talerækken langsomt ebber ud, og aftenen går på hæld, bydes
der op til dans. Og der er også her lagt op til en oplevelse af
de helt særlige! I et brus af lykke kan I valse oppe under stjernerne,
mens gæsterne langsomt samles i en ring omkring jer.
Vi glæder os til at skabe et femstjernet minde for jer.
Så kontakt os og lad os sammen tage dialogen om netop
jeres drømme for den store dag.

M E N U F O R S LAG
Velkomstdrink
Mousserende vin
HUSETS VINE – ØL OG VAND UNDER MIDDAGEN

Læsø jomfruhummer
- det nordjyske guld
Bagt, soufflé og siffon med
masser af asparges og rugbrødsjord
PERLENDE, FORFRISKENDE HVIDVIN

Sommerklar kalv
Filet, brissel og bryst med crusté, hertil frikassé,
urter samt rødvinssauce og nye kartofler
AROMATISK RØDVIN

Jordbær i overflod
creme, marineret i peber, siffon, kys og kiks, hertil vanilleis
DESSERTVIN (el. lign.)

Kaffe og bryllupskage
med 1 cognac/likør.
FRI BAR MED ØL, VAND OG VIN

Natmad
Valgfri - f.eks pølsebord med lækkert
tilbehør og hjemmebagt brød
Fra

980,- pr. person

Vi tager forbehold for prisændringer og eventuelle trykfejl.

Kaerlighed &Kogekunst
Selskabsrestaurant
Kattegat Silo - Silovej 8
9900 Frederikshavn
Tlf. 24 67 80 99

www.himmelhav.dk

