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HOLD DIN FEST PÅ FREDERIK VI’S HOTEL
LIGE MIDT I DANMARK!

FREDERIK VI’S HOTEL
En fest skal være en fantastisk oplevelse for dig og dine gæster. På Frederik
VI´s Hotel gør vi festen til en glædelig begivenhed i hyggelige og
atmosfærefyldte rammer.
Du kan trygt lægge festen i vores hænder, for alle på hotellet vil gøre deres
yderste for, at festen bliver en uforglemmelig oplevelse.

LIDT OM FREDERIK VI’S HOTEL
Frederik VI´s Hotel ligger i naturskønne omgivelser med en rolig
atmosfære. Her er bl.a. mulighed for bryllups- og familiebilleder
i vores smukke park.
I mere end 200 år har der været hotel og konferencecenter i
disse smukke bygninger i Odense.
8GDGWLOVHVGHQÁRWWHKYLGHIDFDGHE\JQLQJVRPWDJHUHQWLOEDJH
WLOGHQJDPOHNRQJHOLJHSULYLOHJHUHWNURVRPDOWLGKDUOLJJHWYHG
landevejen. Men bag facaden åbner sig en verden med lyse
ORNDOHU VWHPQLQJVI\OGWH UHVWDXUDQWHU RJ GHMOLJH Y UHOVHU VRP
rummer så meget mere end blot et kongeligt visit.
+HUÀQGHUGXGHLGHHOOHUDPPHURJIDFLOLWHWHUWLOEnGHPLQGUHRJ
VW¡UUHDUUDQJHPHQWHU²WLOEODSULYDWHIHVWHUP¡GHUÀUPDIHVWHU
og receptioner samt overnatningsmuligheder for op til 122
personer i 62 værelser og en 4-stjernet restaurant.
+ROGIHVWHQKRVRVRJYLYLOJO
oplevelse.

GHRVWLODWJLYHMHUHQIDQWDVWLVN

DET FINDER DU HOS OS
• Restauranterne Galleriet og Rugårdsstuen med atmosfære i både moderne og klassisk stil
• Restauranterne Nordstuen og Sydstuen i stemningsfyldt og historisk stil
• 6ROJnUGHQVN¡QXGHQG¡UVWHUUDVVHKYRUNRNNHQJULOOHUQnUYHMUHWWLOODGHUGHW
• 6OXN(IWHU%DUVWHPQLQJVI\OGWEHWMHQWEDUPHGVRIDJUXSSHU79ELOODUGSRROERUGWHQQLVRJERUGIRGEROG
• (JHQSDUNPHGSODGVWLOYHONRPVWGULQNVSLORJIRWRJUDIHULQJ
• 150 gratis parkeringspladser
• 9 plenumlokaler og 16 møderum fra 2-240 personer
• Gratis trådløst internet
• 62 værelser
• Køkken med stor vægt på kvalitet og gode råvarer
• Mindre motionsrum
• 3HUVRQDOHPHGHQJDJHPHQWHQHUJLVPLOÁHNVLELOLWHWRJIRNXVSnVHUYLFHRJGHWDOMHU
• 200 meter til skov
• Løberuter på afmærket stisystem i skoven
• 'XÀQGHURVPLGWL'DQPDUNW

WSnPRWRUYHM

INFORMATION
• I forbindelse med festen stiller Frederik VI’s hotel et seperat lokale til rådighed uden beregning.
• Bordene dækkes med stofduge og servietter samt levende lys og dekorationer efter vores valg.
• QVNHVGHUPXVLNXQGHUKROGQLQJLIRUELQGHOVHPHGIHVWHQHUYLJHUQHEHKM

OSHOLJHKHUYHG

• Nyd festen med god samvittighed.
• Vi tilbyder overnatning inkl. morgenbuffet til favorable priser.
• 7LOE¡UQXQGHUnU\GHVUDEDWSnPHQXSULVHQRJE¡UQXQGHUnUHUXGHQEHUHJQLQJ
• Menu og vine bedes bestilt senest 14 dage før arrangementet afholdes.

BRYLLUP
Reception efter vielsen
•
•
•
•

Varighed 2 timer
Kaffe fra vores kaffebuffet
(kaffe, cappuccino, café latte, cacao og the)
Buffet med øl, sodavand og husets
hvid- og rødvin
FRA
PR. PERSON 145,-

BRYLLUPSFEST
Varighed 8 timer
• Velkomstbobler
• 4 retters festmiddag (valgfri fra sæsonmenuer)
• Under middagen: Øl, sodavand, isvand, husets hvid- og
rødvin ad libitum samt 1 glas dessertvin
• Kaffe/te med hjemmebagt kransekage, hertil 1 cognac/likør
• Efter middagen: Øl, sodavand, isvand samt husets hvidog rødvin ad libitum.
• Natmad (valgfri fra natmadskort)
FRA
PR. PERSON 1.095,Reception + bryllupsfest PR. PERSON 1.195,-

Alle menuerne er sæsonmenuer og kan bestilles på tlf. 65 94 13 13.
Min. antal for køb er 25 personer.

TILKØB
Til
•
•
•
•

reception
Fingersandwich (3 stk. pr. person)
Bryllupskage
Medbragt bryllupskage
Ved valg af bryllupskage som
erstatning for den 4. ret
• Forlængelse af Fri Bar er muligt efter aftale.

FRA
PR.
PR.
PR.
PR.

PERSON 75,PERSON 85,PERSON 35,PERSON 25,-

KONFIRMATION

Varighed 7 timer
• Frederik VI’s Cocktail
• Konfirmationsbuffet
• 8QGHUPLGGDJHQOVRGDYDQGLVYDQGKXVHWVKYLGRJ
U¡GYLQDGOLELWXPVDPWJODVGHVVHUWYLQ
• Kaffe/te med sødt, hertil 1 cognac eller likør
• (IWHUPLGGDJHQOVRGDYDQGLVYDQGVDPWKXVHWVKYLGRJ
U¡GYLQDGOLELWXP
• Fri bar med øl, vand og husets vine
• Natmad
FRA
PR. PERSON

KONFIRMATION

5,-

Varighed 5 timer
• Frederik VI’s Cocktail
• Konfirmationsbuffet
• 8QGHUPLGGDJHQOVRGDYDQGLVYDQGKXVHWVKYLGRJ
U¡GYLQDGOLELWXPVDPWJODVGHVVHUWYLQ
• Kaffe/te med sødt
• (IWHUPLGGDJHQOVRGDYDQGLVYDQGVDPWKXVHWVKYLGRJ
U¡GYLQDGOLELWXP
FRA
PR. PERSON 695,-

Alle menuerne er sæsonmenuer og kan bestilles på tlf. 65 94 13 13.
Min. antal for køb er 25 personer.

FIRMAFEST & EVENT
På Frederik VI´s Hotel er der mange muligheder for en vellykket
ÀUPDIHVWRJHYHQW
+ROGÀUPDIHVWPHGYHOWLOEHUHGWPDGRYHUJULOORJDQGUHXGHQG¡UV
aktiviteter sammen med gæsterne. Der er uanede muligheder
både indendørs og udendørs.
Vi kan være behjælpelige med arrangementer fra 10-240 personer
– og vi sætter en ære i at opfylde jeres
¡QVNHU 6n NRQWDNW RV HQGHOLJ RJ In HQ VQDN RP QHWRS MHUHV
arrangement.
Der er mange muligheder for teambuilding og aktiviteter på
Frederik VI´s Hotel og omegn.
Her er nogle eksempler på hvad vi kan gøre for dig:
• Åfart på Odense A
• 7HDPEXLOGLQJPHGSURIHVVLRQHOWEXUHDX
• Golf på Langesø Golf Club
• Besøg på Europas største Bison Farm ”Ditlevsdal”
• Chokoladefortælling og smagsprøver
• Orienteringsløb
• %\YDQGULQJPHGJXLGHIHNVµL+&$QGHUVHQV)RGVSRUµ
• Poker og Casino turnering
• Murder Mystery
• Danseundervisning
• Malerkursus
• *LQYLQRJ¡OVPDJQLQJ
• Ballonworkshop
2JPHJHWPHJHWPHUH

BRUNCH ELLER BARNEDÅB
Varighed

timer

• Dåbsbrunch
• Kaffe/te og juice ad libitum
Min. antal for køb er 25 personer.

FRA
PR. PERSON 275,-

MINDESTUND
Frederik VI´s hotel ligger i naturskønne omgivelser, som danner en
in ramme om et smukt farvel.
Hos os kan der holdes mindestund for alt mellem 10 og 140 personer.
Vi sørger for en hyggelig og afslappet atmosfære helt efter jeres
ønsker, og er vejret til det, kan hele eller dele af arrangementet også
foregå udenfor.
I er velkomne til at komme forbi til et uforpligtende møde og en
rundvisning, så I kan se vores lækre faciliteter, inden I bestiller.
Kontakt os på tlf. 65 94 13 13 eller læs mere på www.f6h.dk.

SELSKABSARRANGEMENT
Varighed 7 timer
• Frederik VI’s Cocktail
• 3 retters festmiddag ved køkkenchefen
• Under middagen: Øl, sodavand, isvand, husets hvid- og
rødvin ad libitum samt 1 glas dessertvin
• Kaffe/te med småkager og 1 cognac eller likør
• Efter middagen, øl, sodavand, isvand samt husets hvidog rødvin ad libitum
• Natmad (tillæg fra 80 kr. pr. person)
FRA
PR. PERSON 775,-

Alle menuerne er sæsonmenuer og kan bestilles på tlf. 65 94 13 13.
Min. antal for køb er 25 personer.
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