
FESTER FOR ALLE
på Hotel Christiansminde



Velkommen til 
Hotel ChristiansmindeKære Gæst

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere vores festforslag for 
selskaber. Oplev en skøn festaften på dejlige Hotel Christiansminde 
i natursmukke omgivelser ved smukt opdækkede borde med 
betagende udsigt til Svendborgsund. En festaften med kulinari-
ske nydelser, der giver en uforglemmelig oplevelse, som vil blive 
husket længe efter festen. 

På Hotel Christiansminde sætter vi en ære i, at I serviceres af et 
venligt og opmærksomt team, nyder den behagelige atmosfære 
og forkæles med den gode smag, som vi ønsker er til stede, i alt 
hvad vi gør. Utrolig mange forhold er afgørende for, om en fest 
bliver vellykket. For os er det en tillidssag at blive betroet en fest.  

Vi assisterer med erfaring og glæde til, at lige præcis jeres fest 
bliver så vellykket, som overhovedet muligt. Nærvær, hygge, 
gastronomi - det smukke Svendborgsund - udsøgte oplevelser 
til skønne fester. Hotel Christiansminde er stedet til livets fester, 
og gensyn med gode venner og ens kære.

Vi har taget udgangspunkt i den gode smag med fokus på øko-
logi hvor muligt og bedst - i samspil med de gode lokale råvarer. 
Der vil altid indgå et udvalg af årstidernes grøntsager, krydder-
urter, bær & frugter i menuerne sammen med hjemmebagt brød.  
Vi glæder os til at byde jer velkommen til en dejlig festoplevelse 
på Hotel Christiansminde. Velkommen og velbekomme!
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Festarrangementet indeholder

•  Velkomstdrink
•  Menu med 3 retter
•  Vine A (se side 6)
•  Isvand
•  Kaffe & te

Velkomstdrink

Et glas vin, boblende eller hvidvin, med eller 
uden årstidens hjemmelavede likør.

Festmenuerne efter årstider

Januar & februar ”Vintertid”
Forret: Torsk - Æbler - Jordskokker
Hovedret: Kalv - Gulerod - Grønkål 
Dessert: Hasselnød - Mørk chokolade - Pære

Marts & april ”Forår på vej”
Forret: Stenbiderrogn - Purløg - Crème fraiche
Hovedret: Lam - Forårsgrønt - Ramsløg
Dessert: Mazarin - Citron - Karamel

Et festarrangement 
er noget helt særligt
...mange overvejelser og følelser er i spil. Vi ønsker, at I skal opleve en uforglemmelig fest, 
som I drømmer om. Festarrangementet afstemmes sammen med jer og efter jeres ønsker.   

Festarrangement: Kr. 825,- pr. kuvert
Festens varighed: 7 timer
Eget lokale: Minimum 25 gæster

Maj, juni & juli ”Forår & sommer”
Forret: Røget laks - Agurk - Krydderurter
Hovedret: Kalv - Ærter - Brunet smør
Dessert: Rabarber - Jordbær - Hvid chokolade

August & september ”Sensommer”
Forret: Kammusling - Blomkål - Hasselnød
Hovedret: Unghane - Svampe - Ribs
Dessert: Røde bær - Vanilje - Citronverbena

Oktober & november ”Efteråret er her”
Forret: Kalv - Tomat - Rygeost
Hovedret: And - Kvæde - Hokkaido
Dessert: Pære - Honning - Vanilje

December ”Vinteren” 
Forret: Kuller - Fiskefumet - Selleri
Hovedret: Gris - Pastinak - Rødkål
Dessert: Ris - Kirsebær - Vanilje

Menu uanset årstid
Forret: Laks - Rygeost - Agurk
Hovedret: Oksefi let - Spinat - Persillerod
Dessert: Hasselnød - Mørk chokolade - Årstidens frugt

Alle menuer er med hjemmebagt brød & smør
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Vinforslag 
& natmad
Den rigtige vinoplevelse til maden er: 

• Afstemt temperatur for en harmonisk og autentisk oplevelse 
 af vinen, som vinbonden ville ønske det.

• Lette kolde hvidvine til skaldyr, rå fi sk og sarte grøntsager.

• Lette kølige rødvine til fjerkræ og stegt fi sk. 

• Kraftigere tempererede rødvine til kraftigt kød.

• Korrekte vinglas for at få de rigtige duftnuancer frem for 
 en perfekt samlet oplevelse.

Det er en tillidssag at sørge for, at gæsterne får den bedst mulige 
oplevelse, og af den årsag bliver tilbagevendende gæster, som får 
en uforglemmelig oplevelse.

Vine A - Vine A indgår i festarrangementet

Riders Hill, Chardonnay, South Eastern Australia
Halvtør, aromatisk med æbleagtig friskhed og australsk 
varme og fylde.  

Riders Hill, Shiraz, South Eastern Australia
Fyldig med tydelige smagsnoter af solbær, lakrids og vanilje. 

Cala del Mar - Moscato Rosé, Valencia 
Aromatisk, sødlig og let perlende rosévin.

Vine B - Pristillæg pr. kuvert kr. 100,-

The 3 Wooly Sheep, Sauvignon Blanc, Marlborough
Pragtfuld duft, tør og spændstig med en lang eftersmag af ananas og grapefrugt.    

M. Chapoutier, Crozes-Hermitage - Petite Ruche - Rouge, Rhône Nord  
Intens mørk farve og bæragtig bouquet af hindbær og violer. 

Voület Casorzo, Fracchia, Piemonte  
Frisk, indbydende og let sød vin, ”frizzante” - dvs. let perlende. 

Vine C - Pristillæg pr. kuvert kr. 150,-

Jean Pabiot, Pouilly-Fumé - Fines Caillottes, Loire 
Fyldig og halvtør med toner af fersken, mango og abrikos. 

Tommasi, Ripasso Valpolicella Classico Superiore, Veneto
Skøn, klassisk, moden og varm i smagen med duft af 
kirsebærsten og strejf af mandel.   

M. Chapoutier, Banyuls, Roussillon
Kraftfuld dessertvin med en sødmefuld, ”fed” og frisk smag.

Vinforslagene er ad libitum indtil kaffen serveres. 

Christiansminde Natmad - Natmad til kr. 95,-

Suppe - Fyld - Sprødt - Vinterens suppe på jordskokker, græskar, 
svampe, løg. Sommerens suppe med asparges, tomat, ærter, pastinak 

Pølse - Surt - Fedt - Klassisk pølsebord   

Spegeskinke - Tærte - Salat - Lokal letsaltet og røget spegeskinke 
med lune grøntsagstærter og årstidens salat

Frikadeller - Kartoffel - Lune frikadeller med kartoffelsalat

Hotdog - ”som vi kender den - byg selv”
Psst. Vidste I, at vi har en rigtig pølsevogn …

Som udgangspunkt serveres natmaden kl. 01.00.
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Bryllupsfest | - til kr. 995,-

•  Bryllupskage & et glas mousserende vin
•  Øl & vand 
•  Festmenu med 3 retter
•  Festvine ad libitum under menuen
•  Kaffe & te
•  Natmad

Bryllupsfest || - til kr. 1.195,-

•  Bryllupskage & et glas mousserende vin 
•  Snacks 
•  Øl & vand
•  Festmenu med 3 retter
•  Festvine ad libitum til menuen
•  Kaffe & te
•  Fri bar med øl, vand & vin i 2 timer
•  Natmad

Christiansminde 
Bryllupsfest
To skønne skove og et smukt blåt sund er den optimale kulisse for et uforglemmeligt bryllup. 

Den milde sydfynske natur sætter rammerne for en vidunderlig dag og smukke bryllupsbilleder. 
Vi sætter en ære i at gøre hele festen til omdrejningspunktet for jeres store dag. På denne dag skal 
alt være klappet og klart, så I kan slappe af og nyde bryllupsfesten og hinanden. 

Bordopstilling og borddækning tilpasses jeres ønsker. Med jeres ønsker som udgangspunkt, sammensætter 
vi arrangementet i fællesskab, så jeres drømme om det perfekte bryllup kan gå i opfyldelse. Vi tilbyder 
overnatning for jer og selskabets gæster i værelser eller suiter, hvoraf mange har udsigt over Svendborgsund. 
Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi gerne vil vise jer, de mange muligheder der er.

Bryllupsfest ||| - til kr. 1.395,-

•  Bryllupskage & et glas mousserende vin
•  Snacks
•  Øl & vand
•  Velkomstdrink
•  Festmenu med 4 retter
•  Festvine ad libitum til menuen
•  Kaffe & te med chokolader samt 1 Cognac eller Likør
•  Fri bar med øl, vand & vin i 2 timer
•  Natmad

Menuen afstemmes selvfølgelig med jer...

En bryllupsfest er for min. 50 personer og er et 10 timers 
arrangement, der slutter kl. 02.00. Herefter er der et pristillæg 
på kr. 2.500 pr. time ekskl. Barforbrug. 

Som bryllupsgave til jer fra os får I en overnatning i værelse 
ned mod vandet og kan vågne op til den skønneste udsigt.
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Hotel Christiansminde 
har en fantastisk 
beliggenhed ...
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Festbuffet
Ønsker I en fest til frokost eller aften med uformel 
stemning, så må det være en buffet. 

Forretterne serveres på tallerkener og er klar, 
når spisningen begynder. Selve buffeten er de 
varme retter og desserten kommer i rette tid som 
tallerkenanrettet, når alle har nydt godt af buffeten.   
Et roligt tempo, der giver et godt fl ow i spisningen 
og en hyggelig stemning.

Brunch med bobler - kr. 395,- pr. kuvert  (min. 25 gæster)

•  Et glas mousserende vin 
•  Kaffe & te 
•  Iskolde smoothies & æblemost af fynske æbler 
•  Hjemmelavet marmelade
•  Drænet yoghurt, råsyltede bær, speltfl ager 
•  Hjemmelavet müsli 
•  ”Nøddesmør”
•  Røræg & bacon 
•  Brunchpølser, strandrøllike 
•  Hjertesalat, marineret gulerod, tranebær & valnød 
•  Christiansmindes skaldyrssalat  
•  Slagterens pålæg, løg & karse 
•  Lun leverpostej, sauterede svampe & bacon 
•  Krydderurtefrikadeller, grøntsagstærter 
•  Udvalg af gårdoste, kompot med Aqua Vitae 
•  Lune pandekager
•  Hjemmebagt brød, smør & bagværk 

Ekstra lækkert:
•  Hjemmesyltede sild, kapers og æblesalat - tillæg kr. 20,- 
•  Mørbradbøf i champignons à la creme - tillæg kr. 20,- 
•  Ristede kartofl er - tillæg kr. 20,-
•  Hjemmebagt brunsviger - tillæg kr. 20,-

Øl & sodavand ad libitum - tillæg kr. 175,-

Brunch med bobler
Når der skal hygges med familie og eller venner, 
eller når en fødselsdag eller en anden mærkedag 
skal markeres, er vores Brunch oplagt - det er 
uhøjtideligt og hyggeligt. 

Brunchen starter senest kl. 11.00 og varer 4 timer.
Der er noget for alle - også for børn. 

Festbuffet - kr. 395,- pr. kuvert  (min. 30 gæster)

Forret (tallerkenserveret)
•  Laks, letsaltet agurk & sød rygeostcreme
•  Torsk, sprød kål & sauce tartare

På buffet
•  Sæsonens kernesalat 
•  Kartoffelsalat, sennep & kapers
•  Kalveculotte & grøntsagstærter
•  Landkylling, svampe & løg i rødvinssauce
•  Mørbrad af gris & rosmarinkartofl er i fl øde

Hertil hjemmebagt brød & smør

Dessert (tallerkenserveret)
•  Mazarinkage & peberæbler
•  Skyr-fromage & bærkompot
•  Hvid chokolademousse & karamel Tapas - kr. 195,- pr. kuvert  (min. 20 gæster)

•  Saltmandler, hjemmebagt brød & smør
•  Ristet kammusling, saltbagt blomkål
•  Rørt laksetatar, kapers
•  Tærte, kalvebacon
•  Ølpølse, kikærtecreme
•  Sprød spegeskinke, pastinakpuré
•  Skyrfromage, bærkompot 

Tapas
Til en reception, et aftenmøde eller et kort 
traktement på max. 2 timer er Tapas en 
oplagt mulighed.



14 Hotel Christiansminde 15Hotel Christiansminde

Julefrokostbuffet
kr. 395,- pr. kuvert  (min. 20 gæster)

Julefrokostbuffet
med øl, vand samt vin ad libitum hele aftenen
kr. 775,- pr. kuvert  (min. 20 gæster)

•  Christiansmindes hjemmesyltede hvide sild & karrysalat
•  Julesild & æble-kapers mayonnaise 
•  Æg og rejer, mayonnaise & dild 
•  Christiansminde gravad laks & rævesovs
•  Sprød fi skefi let, hjemmelavet remoulade & citron 
•  Sylte, grovsennep & beder 
•  Lun leverpostej, bacon & svampe 
•  Vegetarisk nøddepostej
•  Andebryst, appelsinsalat & granatæble 
•  Christiansmindes julemedister & stuvet grønkål
•  Ribbensteg & rødkål 
•  Langtidsstegt okseinderlår 
•  Confi terede andelår & marinerede svesker i Calvados 
•  Udvalgte oste & syltede nødder i portvin
•  Ris à la mande & kirsebærsauce 

•  Kl. 01.00 - Godnat

Julefrokost
Til årets julefrokost samles man og traditionerne 
følges med sjov og skæmt. Hotel Christiansmindes 
julefrokost har det hele og passer til alle arrangementer 
med kollegaer, venner eller familie. 

Konfi rmation
Livets fester starter med konfi rmationen, som er det 
unge menneskes første rigtige fest med fuld fokus 
på at alle detaljer kendes, opfyldes og at drømmene 
går i opfyldelse.

Vi forsøger at vejlede Konfi rmand og forældre, så 
festen danner vejen for fremtidige fester. Om det 
er frokostmenu eller frokostbuffet, vil vi lade være 
op til jer, I kender hinanden og gæsterne bedst.

Konfi rmationsmenu - kr. 425,- pr. kuvert  (min. 25 gæster)

Forret:  Røget laks - Agurk - Krydderurter

Hovedret:  Kalv - Gulerod - Tærte

Dessert: Brownie - Sorbet - Karamel

Buffet - kr. 395,- pr. kuvert  (min. 30 gæster)

•  Tunmousse, plukket salat 
•  Dampet laks, urtesalat, grønne asparges 
•  Skinke, sorte oliven 
•  Cæsarsalat, revet parmesanost & brødcrouton 
•  Marineret salat 
•  Unghanebryst m/sauterede svampe & svampesauce 
•  Mørbrad af gris, spidskål & nye løg 
•  Ristede kartofl er, rosmarin 
•  Chokoladekage, chokolademousse 
•  Pandekager, vaniljeis 
•  Bærkompot
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Pejsestuen  
Et spændende selskabslokale beliggende i ”Sylvester Kuben”, 
som ligger op mod skoven og med udsigt over Svendborgsund. 
Åben pejs og udgang til egen terrasse. Pejsestuen ligger på 1. sal 
med elevator. 

Neptun
Selskabslokale med store glaspartier direkte mod Svendborgsund. 
Åbnes glasdørene er der adgang til den foranliggende terrasse 
og græsarealerne ned mod sundet. 

Havfruen
Selskabslokale med store glaspartier direkte mod Svendborg 
Sund. Fra Havfruen er der adgang gennem glasdørene til den 
foranliggende terrasse og græsarealerne ned mod sundet. 

Salen
Et stort, lyst og højloftet selskabslokale beliggende på 1. sal 
med delvis udsigt over Svendborgsund. Fra Salen er der udgang 
til 2 altaner. Salen giver muligheder for store som små selskaber. 
Der er elevator op til Salen.

Der tages forbehold for ændrede retningslinjer jvf. COVID-19 i forhold til serveringsrestriktioner. *Pristillæg ved runde borde.

Psst… Vinkælderen har plads til private dining for max. 10 gæster.

Antal personer ved forskellige bordopsætninger

Lokale: Pejsestuen Neptun Havfruen Salen Neptun & Havfruen

U-bord: 32 36 36 44 -

E-bord: 60 48 / 76 48 / 76 60 -

Smalle borde: 74 80 80 180 160

Puljeborde: 80 80 80 160 160

Ovale borde: 72 64 64 - 128

Runde borde:  80 80* 80* 160* 160*
á 8 personer

Festlokaler på 
Hotel Christiansminde  
Om det er til en hyggelig familiesammenkomst, et jubilæum, årets fi rmafest eller det store drømme-
bryllup har vi et dejligt lokale, der passer til jer.  Her er rigeligt med plads og mange muligheder. 
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Andre menuer:
Der er i dag mange, som har særlige spisehensyn eller allergi. Lad os 
det vide forud, så køkkenet kan forberede en særlig menu.

Børnemenuer: 
Menuen serveres gerne i halve portioner til børn under 12 år eller vi 
kan tilberede en børnevenlig menu. Børnemenuprisen aftales forud. 
Børn under 3 år gratis.

Reservationsgebyr:
Som garanti for festarrangementet kan vi bede om forudbetaling af et 
reservationsgebyr. Reservationsgebyret vil fremgå af ordrebekræftelsen 
og fratrækkes den endelige faktura. 

Overtid:
Som udgangspunkt begynder et festarrangement til frokost kl. 12.00, 
om aftenen kl. 18.00 og varer i 7 timer. Er der ønske om, at festen 
skal fortsætte ud over de 7 timer, vil der blive faktureret kr. 2.500,- pr. 
påbegyndt time. Tilkøbes der natmad serveres den kl. 01.00.

Værelser ved fest:
Til gæster der har behov for overnatning i forbindelse med festarrange-
ment, kan vi tilbyde en favorabel overnatningspris med morgenbuffet. 
Vi har 98 dejlige værelser.

Lokaler:
Eventuel lokaleleje er afhængig af kuvertantallet, hvis et særligt lokale 
ønskes. For selskaber med færre gæster end min. antallet, betales lokale-
leje op til min. antallet for arrangementet.

Bordopdækning:
I alle festarrangementer er der duge, servietter og lys samt og enkle 
blomster. Der er mange muligheder for bordopstillinger. Bordkort 
afl everes forud, eller kan skrives af os.

Blomsterdekorationer:
Bestilles og aftales direkte med vores blomsterdekoratør. Blomster-
dekorationer afregnes direkte til blomsterdekoratøren.

Sange og taler:
Fester har traditionelt mange taler og sange, derfor anbefaler vi 
værtsparret at udnævne en toastmaster. Vi har en klar holdning til, 
at der ikke kan være taler og sange, når hovedretten serveres.

Handicapvenlig:
Vi er medlem af ”God adgang” på trods af en beliggenhed med 
mange trapper. 

Andre priser

3 forskellige snacks kr.  50,-
Velkomstdrink kr. 75,-
Sodavand  kr.  40,-
Øl  kr.  45,-
Specialøl  Spørg om pris 
Mineralvand stor kr. 65,-
Stempelkaffe kr.  45,-
Kaffe & te  kr.  45,-
Cognac, Armagnac V.S.O.P. - 3 cl.  fra kr.  60,-
Likør 3 cl.   fra kr.  55,-
Til kaffen - chokolade  kr.  45,-
Til kaffen - småkager kr.  35,-
Kage fra konditor til bryllup & fest kr.  125,-
Medbragt kage serveringsafgift kr.  25,- 

Bararrangementer:
Fri bar med øl, vand og vin i 2 timer kr.  195,-
Fri bar med øl, vand og vin i 3 timer kr.  295,-
Med gængse spiritus i to timer kr.  125,-
Med gængse spiritus i tre timer kr.  175,-
Husets vin pr. fl . kr.  295,-
Medbragt vin serveringsafgift pr. fl . kr.  295,-

Som udgangspunkt er alle bararrangementer som selvbetjening

Det med småt

Priser:
De angivne priser er pr. 1. januar 2021 og er inkl. 25 % moms samt 
betjeningsafgift. Da mange fester ofte reserveres i rigtig god tid, tager 
vi forbehold for ændringer og prisstigninger.

Afbestillingsbetingelser: 
Beskrives udførligt i den skriftlige ordrebekræftelse, som vi fremsender 
når I ønsker at reservere. 

Andre priser 
og det med småt
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En unik beliggenhed
Velkommen til ophold på Hotel Christiansminde ved Svendborg. Svendborg med de majestætiske træskibe, 

bølgen blå så langt øjet rækker, de hyggelige bindingsværkshuse og maleriske brostensgader. Svendborg er en 
stolt søfarts- og handelsby, men også en by med natur i verdensklasse, kulinariske perler, et stærkt kulturliv på fl ere 

forskellige scener, og med festivaler for enhver smag. Tag en sejltur med den gamle sundfærge M/S Helge, som lægger til 
ved bådebroen lige ud for hotellet. Den tager jer med på en rundtur til forskellige idylliske lokaliteter, heriblandt Valdemars Slot.

Vi har 98 værelser, hvorfra mange er familieværelser og med udsigt. Med Hotel Christiansmindes unikke placering tæt ved 
skov og vand, er det muligt at få præcis det ophold eller den ferie, I drømmer om.

Danmarks bedste restaurantudsigt
Sydfyn er kendt for sanselige kulinariske oplevelser i skønne omgivelser. 

Restauranten er kendt for den unikke panoramaudsigt ud over Svendborgsund og Det Sydfynske Øhav.  
Køkkenet tilbyder et nordisk inspireret køkken, der anvender lokale produkter og årstidens friske råvarer. 

Det er vores ønske at byde på velsmagende, veltilberedt mad til alle - også til børn.
Forkæl jer selv med et besøg i restauranten på Hotel Christiansminde.

4 stjernet konferencecenter
Med fuldstændig fred og ro, i de skønneste omgivelser med masser af plads - ude som inde - på det 

dejlige Sydfyn, er rammerne sat til fordybelse og succes for jeres møde. Hotel Christiansminde har det ypperste 
af moderne mødeteknisk udstyr. Lyse lokaler i størrelser fra 2 til 250 personer, mange med udsigt over Svendborg Sund.

Vi har idéer til kreative forslag til teambuilding aktiviteter og særlige events. Et møde hvor I sammen kan lade 
tankerne fl yde frit med den smukkeste udsigt til Svendborg Sund.
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