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
Hvis drømmen er et Københavner-bryllup, midt i byen, med autentiske detaljer, mad i
særklasse og vandet få meter fra døren så er Annekset på Christianshavn den rigtige
location.
Annekset hører til Restaurant Kanalen, som gennem mere end 30 år har leveret gastronomi på højeste niveau. Her er gæsten altid i centrum og en ære sættes i at skabe bryllupper og fester, som er skræddersyet værtsparret og deres gæster. Her kan
sidde 85 spisende gæster ved enten lange eller runde smukt opdækkede borde,
med direkte adgang til 2 private gårdhaver
Dette gamle sejlloft har med sin åbne pejs og fritlagte bjælker charme helt ind i det
gamle murværk. De perfekte rammer, om det er et vinterbryllup foran flammerne eller
sommerbrylluppet med reception i den brostensbelagte gårdhave.
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Livets lyksaligheder
Brylluppet er en begivenhed fyldt med traditioner, følelser og forventninger. Dem vil vi
selvfølgelig gøre vores absolut bedste for at indfri og skabe en uforglemmelig dag og
fejring af kærligheden.
Hvis drømmen er en reception til søs, hvor der kan skåles i solen rundt på byens kanaler, så kan større rundfarter lægge til ved Gammel Dok/ Wilders Kanal, få meter fra
Annekset.
Et bryllup i Annekset giver mulighed for alt det bedste byen har at byde på. Restauranten giver brudeparret mulighed for en grand entre fra vandet.
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Tilkøb
-

Champagne ved velkomst
75
Saltede snacks ved
velkomst
50
Ekstra ret inkl. vin
195
Opgradering af vine
Efter aftale med
vores sommelier
Håndtering og servering
af bryllupskage
25
“Markblomster”
pr. buket/bord
fra 450

Tillæg
-

Inklusiv forbruget i baren
1 ekstra time
(op til 40 gæster)
4.000
1 ekstra time
(for mere end 40 gæster)
6000

En bryllupsfest i
christianshavns
anneks
Mousserende velkomst
3-retters menu
Vine
Mineralvand m/u brus
Kaffe med sødt
Natmad
Bar med alm. spiritus, øl
& vand (indtil klokken 02.00)
Pris per kuvert 1.595

Arrangement på
søn- og helligdage
6.000
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