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Bryllup på Hindsgavl Slot

“Livet er en fest  
– klæd dig på til det!” 

Audrey Hepburn
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Vi glæder os til at tage imod jer  
og jeres gæster på den store dag. 

Her vil I blive mødt af vores engagerede og  
passionerede medarbejdere, som står klar til  

at give jer alle en uforglemmelig oplevelse. 

De smukke rammer løfter automatisk  
stemningen til helt nye højder,  

og som værter kan I trygt lade jer rive med. 

Overlad alt det praktiske til os og nyd jeres fest. 

Det er derfor, I er her.

Velkommen til Hindsgavl Slot
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På Hindsgavl Slot er kvalitet en mærkesag i 
alt, hvad vi gør. Det fornemmer I overalt: I den  
 smukke slotspark, i de historiske slotsstuer,  
i den højloftede slotslade, på værelserne, på  
tallerkenen, i glasset og ikke mindst i den  
nærværende betjening. 

God smag og gode råvarer 
Når I holder bryllup på Hindsgavl Slot, tager 
menuen afsæt i sæsonens råvarer, som vores 
kokke tilbereder med kærlighed og omtanke 
for den gode smag. 

Køkkenhaven og naturen, der omgiver os, er 
vores skatkammer. Friske, syltede, henkogte 
og fermenterede grøntsager, frugter og urter 
gør glæde på forskellige årstider.

Kvalitet er ikke en smagssag 
– det er vores ansvar 

Jeres fest er i erfarne hænder 
Vi ved, hvad der skaber en god bryllups-
fest og gode oplevelser. Både fester og 
gæster er dog forskellige. 

Her præsenterer vi vores forslag. 

Men det vigtigste er, at I får det  
bryllup, I ønsker.

Jeres festkoordinatorer 
Emma Vive 
Fest- og eventkoordinator 

Sabrina Kørvel Rasmussen
F&B Koordinator
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Se flere priser og muligheder i prislisten.

2023 

Den perfekte bryllupsweekend

Bryllupsfest på slottet
I op til 8 timer 

 — Champagne med slottets snacks
 — 3-retters festmiddag 
 — Vin ad libitum under middagen
 — Kaffe/te med sødt 
 — Fri bar med øl, sodavand, husets 

vine & longdrinks efter middagen 
frem til kl. 02.00 

 — Natmad 
 — Blomsterdekorationer til bordene 
 — Fuld koordinering & udarbejdelse af 

tidsplan for festen

Pris pr. person fra                     2.075,-

Fredagsgrill*
I op til 4 timer

 — Grillbuffet med salatbar på slottets 
terrasse med udsigt til Fænøsund

 — Fri bar med øl, sodavand & husets 
vine serveret i slottets stuer

Pris pr. person fra    995,-

Vielse i slotsparken*
 — Alter med dug 
 — Blomsterbuket til alteret
 — Højtaler & mikrofon
 — Opsætning & nedtagning

Pris fra                                 5.200,-

Bryllupsreception*
I op til 3 timer

 — Bryllupskage 
 — Fri bar med kaffe/te, øl & sodavand
 — Servering i slottets stuer med 

udgang til terrassen

Pris pr. person fra                        365,-
Vi afholder kun fester for  

min. 65 og max. 80 personer
* Kun som tilkøb til festarrangement   
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På Hindsgavl Slot har vores fredede bygninger charme 
og atmosfære, men også begrænset kapacitet.  
Det betyder, at vi kun afholder fester for minimum  
65 personer og op til 80 personer. 

Menuen i vores festpakke består af slotskøkkenets 
3-retters festmiddag. Retterne er nøje sammensat 
og tilberedt med omhu, bl.a. af råvarer fra egen 
køkkenhave. Det smager ikke kun fantastisk – det er 
også mad, du spiser med øjnene. 

Menuen fastsættes ud fra sæsonen og vil blive 
præsenteret for dig, inden en festsamtale, hvor vi 
gennemgår alle detaljer. 

I prisen er inkluderet eget lokale, opdækning 
med hvide duge, servietter og lys. Der vil være 
blomsterdekorationer i nuancer efter jeres ønske  
samt menubånd på bordene.

Festarrangementet slutter senest kl. 02.00.
Det påhviler værten at stoppe festen i tide.

Vi har et begrænset antal lokaler, og vi forbeholder os 
derfor retten til at fakturere det bekræftede min. antal 
personer, der står på bekræftelsen. 

Ønsker I at holde en mindre fest med færre end 65 
personer, kan vi foreslå vores weekendophold, hvor det 
også er muligt at tilkøbe eget lokale. Ring endelig og 
hør nærmere herom.

Når I holder bryllup på Hindsgavl Slot, har I fra start 
jeres egen, personlige koordinator, der sørger for alt 
her på stedet, så I kan koncentrere jer om alt andet  
– og fuldt ud nyde jeres store dag!

Godt at vide
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Musik
DJ Steph – Stephan T. Høj 
kontakt@liveperformance.dk 
22 25 99 42 

Ønsker I en alsidig DJ med stort repertoire er DJ 
Steph et godt bud på musikken til jeres fest.

DJ – Lars Hedahl 
mail@voksendj.dk 
20 96 36 86 

Lars leverer dansemusik til voksne mennesker, i 
en stil som passer perfekt i slottets rammer.  

DJ Tvillingerne 
info@tvillingernedj.dk 
60 18 99 72 

Med DJ-duoen Tvillingerne bag pulten, er der 
garanti for fest i gaden og trafik på dansegulvet.

Lasse Skov med eller uden band 
mail@lasseskov.dk 
24 23 59 41 

Lasse sikrer din musik hele festen igennem. Uden 
band fungerer Lasse både som solopianist og 
sanger med repertoire fra jazz til pop og klassisk 
musik. 

Søren Okholm med eller uden band 
sokholm@me.com 
61 66 42 79 

Søren mestrer både keyboard, klaver og guitar, og 
repertoiret spænder vidt og dækker stort set hele 
den rytmiske musiks spektrum, lige fra 30’ernes 
jazz over Beatles og helt frem til nutidens kendte 
popmelodier.

Vi kan anbefale nedenstående eksterne leverandører, 
som vores gæster har booket til deres fest.

Eksterne leverandører
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Musik
Signe Olsen med eller uden band 
booking@signeolsen.dk 
60 93 88 00 

Professionel sangerinde, pianist og guitarist. 
Signe lægger stor vægt på den personlige sang, 
du får derfor altid sangen leveret i hendes 
fortolkning. 

Ole Valentin – Vokal og keyboardsolist 
info@olevalentin.dk 
40 82 57 26 

Genrerne spænder vidt. Særligt er der dog en 
forkærlighed for dansk musik fra 80’erne og 
90’erne, country & rigtige evergreens med alle 
de store croonere - men de fleste genrer findes i 
repertoiret.

Morten Mørkeberg – Pianist
morten.moerkeberg@gmail.com 
22 25 26 26 

Morten er utrolig talentfuld og spiller alt fra 
klassisk musik til Rasmus Seebach. Han er det 
perfekte valg til den stilfulde baggrundsmusik 
hvad enten det er før, under eller efter middagen.  

Konditorier 
Vanilla Chocolatier & konditori, Vejle
info@vanillachokolade.dk 
26 37 01 67 

Kring Chokolade, Middelfart 
mail@kringchokolade.dk 
64 41 09 07 

Eksterne leverandører
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Eksterne leverandører

Fotografer & videografer 
Studio 64, Middelfart 
portraet@studio64.dk 
64 41 22 44 

Rye & Aamand Fotografi, Nyborg 
mail@rye-aamand.dk 
42 61 73 09 

Lake Weddings, København 
weddings@lakefilms.dk 
31 22 72 26 

Hår & makeup 
Mia Hougaard Madsen 
hairvaerkvejle.dk
28 55 12 12 

Transport 
Hestevognskørsel
Ole Grill Hansen
Olegs@live.dk 
50 99 02 14 

Taxibus Ejby 
mail@taxibusejby.dk 
64 46 12 90 


