BRYLLUPSFEST PÅ RESTAURANT KANALEN
I det smukke gamle Anneks, er der frit udsyn til bjælkerne, højt til loftet
og her kan fejres til langt ud på natten.
Lokalet står smukt og elegant med christianshavnerhistorie i væggene.
Her er hyggeligt og uformelt – de perfekte rammer.

FORSLAG:
Mousserende velkomst
3-retters menu
Vine
Mineralvand m/u brus
Kaffe med sødt
Natmad
Bar med alm. spiritus, øl & vand indtil kl 02.00
Pris per kuvert 1.375

TILKØB PR. GÆST:
Champagne ved velkomst: 65
Snacks ved velkomst: 50
Ekstra ret: 100
Opgradering af vine: efter aftale med vores sommelier
1 times ekstra bar: 2000
Håndtering og servering af bryllupskage: 20

Blot få meter fra lokalet kan der ligges til på Restaurant Kanalens egen bådeplads. Gæsterne kan dog også
komme frem til stedet med større både, som kan lægge til ved Gammel Dok/ Wilders Kanal.
Velkomsten kan også serveres på båden, hvor vi gerne er behjælpelige med tjenere, bobler og snacks.
Omkring Annekset findes to dejlige gårdhaver, som sammen med lokalet kan danne ramme om jeres bryllup.
Her kan vielsen forestå, og/eller den efterfølgende reception afholdes og bryllupskagen serveres.
Hos Restaurant Kanalen har vi gennem mere end 30 år samlet vine fra nær og fjern. Gå gerne på
opdagelse i vores fulde vinkort, hvor vi gerne hjælper med at finde noget efter jeres smag.
Ved arrangementer i Annekset er der mulighed for fest til kl. 02.00, men med mulighed for
forlængelse efter aftale forud for arrangementet. Book selv musik eller DJ til jeres fest.
Vi anbefaler musikdj, som har et bredt udvalg af gode og kendte dj´s .
Lokalet har både lærred og projektor, som kan benyttes under jeres fest, men skal
meddeles på forhånd. Vi anbefaler at Toastmaster kontakter restauranten forud for festen,
for at få den bedste koordinering af jeres middag og diverse indslag.
Ved bekræftelse af arrangement indbetales depositum svarende til 20 % af samlede regning.
Afbestillingsregler fremsendes.

