
Konfirmation hos  
Restaurant Kanalen

I det smukke gamle Anneks, er der 
frit udsyn til bjælkerne og højt til 

loftet. Lokalet står smukt og elegant 
med christianshavnerhistorie i 
væggene. Her er hyggeligt og  
uformelt – de perfekte rammer.
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Private omgivelser med  
Christianshavnercharme

Annekset hører til Restaurant Kanalen, som gennem mere 
end 30 år har leveret gastronomi på højeste niveau. Det 
gamle sejlloft har med sin åbne pejs og fritlagte bjælker 

charme helt ind i det gamle murværk. De perfekte 
rammer til konfirmationsfesten hele året rundt. 

Her er gæsten altid i centrum og en ære sættes i at skabe 
en dag som er skræddersyet konfirmanten og gæsterne. 

I annekset kan sidde 85 spisende gæster ved enten 
lange eller runde smukt opdækkede borde, med 

direkte adgang til 2 private gårdhaver.
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Konfirmationsfest i  
christianshavns anneks

Ved arrangementer i Anneks er der mulighed 
for fest til kl. 02, men med mulighed for forlæn-
gelse efter aftale forud for arrangement. Med-

bring gerne selv DJ eller musik.

Omkring Anneks findes to gårdhaver, hvor 
der kan serveres velkomst og som ligeledes 

benyttes til rygning under arrangementet. Blot 
få meter fra Restaurant Kanalen og Annekset 

finde små bådepladser, men gæster kan også 
komme frem til stedet med større både som 

kan lægge til ved Gammel Dok/ Wilders Kanal.

Forslag
Mousserende velkomst 

Saltede snack 
3-retters menu 

Mineralvand m/u brus
Kaffe m. sødt

Pris per kuvert 710

Tilkøb
Vin

Fra 325 per flaske

Vinmenu 
fra 325 per person

(4-retters menu tillæg 
100 5-retters menu 

tillæg 200)

Øl 
50

Avec
65

Sodavand
35

Saft
40

Natmad
135

Bar med almindelig 
spiritus, øl, vand og vin 

3 timer 
265 

 
Husets blomster

45

Tillæg  
1 ekstra time 

3.000 
 

Arrangement på  
søn- og helligdage

6.000
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