
 

 

JULEFROKOST 
Lokalet er til rådighed efter aftale – max. 80 gæster 

Betjening, opdækning & rengøring 
Duge, servietter & enkelt buket i vaser 

Isvand, friskbagt brød & kærnemælkssmør på bordene  

2 timer med juleanretning  
5-6 aftalte juleklassikere med snaps, husets vin, fadøl, sodavand, juice/safter  
samt kaffe/the & risalamande      455,- pr. kuvert (Børn 4-12 år 50%) 

 

3 timer med juleanretning  
5-6 aftalte juleklassikere med snaps, husets vin, fadøl, sodavand, juice/safter  
samt kaffe/the & risalamande      545,- pr. kuvert (Børn 4-12 år 50%) 

 

4 timer med julebuffet  
6-7 aftalte juleklassikere med snaps, husets vin, fadøl, sodavand, juice/safter  
samt kaffe/the & risalamande      635,- pr. kuvert (Børn 4-12 år 50%) 
 

6 timer med julebuffet, drinks & fest  
Velkomstdrink, klassisk julebuffet efter aftale med husets vin & snaps, fadøl, sodavand, juice/safter  
samt kaffe/the/avec & risalamande 
Inkl. fri hård bar med spiritus      855,- pr. kuvert (Børn 4-12 år 50%) 

Ønskes der fest efter 7 timer kan der tilvælges at forlænge pr. time  135,- pr. kuvert – pr. time 

 

7 timers ”Jule Cocktailparty” med fest & dans 

Velkomstdrink & stående buffet med 5 slags jule canapeer/små anretninger, 
fri hård bar inkl. 3 slags cocktails, salte snacks i 7 timer & inkl. natmad  910,- pr. kuvert   
Ønskes der fest efter 7 timer kan der tilvælges at forlænge pr. time  130,- pr. kuvert – pr. time 
 

Øvrigt… 
Sort kaffe, the, mælk, fløde & sukker – Opsat som buffet efter middagen    75,- pr. kuvert 

Hjemmelavet Gløgg     55,- pr. kuvert 

Æbleskiver med syltetøj     45,- pr. kuvert 

Cognac & Baileys til kaffen      65,- pr. kuvert 
Petit fours / Håndlavet chokolade – 3 pr. gæst    85,- pr. kuvert 

Hjemmebagt kage – aftales efter sæson & ønsker                                                               fra 55,- pr. kuvert 

Salte snacks til velkomst     35,- pr. kuvert 

Jordbær dyppet i chokolade     40,- pr. kuvert 
Sunde snacks med dip til velkomst    35,- pr. kuvert  
Upgrade med 1 ekstra ret med tilhørende vin/drikke   125,- pr. kuvert 

Husets Cava til velkomst      65,- pr. glas 

Husets Champagne til velkomst     125,- pr. glas 
Special velkomstdrink (Aparol, Mimosa mv.)     85,- pr. glas 

Bitter, snaps, Avec mm.      45,- 3 cl. 

Medbring egen slik/snacks (service charge)    35,- pr. kuvert 

Proppenge – uændret kuvertpris ved at medbringe egne vine. 
 
Leje af SOUNDBOKS til festen     450,- engangsbeløb 
Inkl. stativ og mikrofon efter ønske 
 
Lokaleleje efter aftalt tid     4000,- pr. påbegyndt time 
Dertil tillæg pr. resterende gæst efter aftalt tid    135,- pr. kuvert pr. time 
Forlængelse af aftalte tider kan visse dage ikke lade sig gøre, grundet andre arrangementer & bookinger. 
Bevilling til kl. 0500 
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Menuforslag 
 

Klassisk Julebuffet  
Inkl. prisen til arrangementer i huset 

Kan også leveres ud af huset fra 325,- pr. kuvert min. 10 per.  

 
Det kolde 

Karrysild, æg, æbler, kapers & dild 
Kryddersild, æg, rødløg & dild 

Laks med dildsauce, syltet rødløg & karse 
Sprød fiskefilet, remoulade & citron 

Håndpillede rejer med æg, mayonnaise & citron 
Friskbagt brød, rugbrød, smør og fedt 

 
Det lune 

Flæskesteg med rødkål & syltede agurker 
And med svesker & rosmarin 

Brunende kartofler & hvide kartofler  
Hestkøbgaard´s jule sovs   

 
Dessert 

Risalamande med kirsebærsauce 
 

Tilvalg: 
Waldorfsalat 25,- 

Tarteletter med høns i asparges 35,- 
Frikadeller med sylt & sennep 35,- 

Leverpostej med stegte svampe 35,- 
2 slags oste med kompot 55,- 

Æbleskiver 35,- 
Gløgg 45,- 

 

Juleanretninger 
Kan sammensættes af ønskede retter fra buffeten.  
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Reservations & betalingsbetingelser  
- 

Selskaber 
 
 
 

 
Reservationsaftale 
Fremsendes umiddelbart efter reservationen for underskrift og betaling af reservationsgebyr, 
Som skal ske inden 8 dage og først herefter er aftalen endelig.  
Ca. 1-2 måneder før arrangementet, er gæsten, 
forpligtet til at kontakte restauranten for aftale om møde, hvor menu, detaljer m.m. aftales. 
Underskrevet genpart sendes til Hestkøbgaard, Hestkøb Vænge 4, 3460 Birkerød       
eller scannes og sendes på mail. kontakt@hkgaard.dk 
 
Betalingsfrister 
Ved indgåelse af reservationsaftaler betales et reservationsgebyr svarende til kr. 100, kr. 200 eller 300 
kr.  pr. bestilt gæst, alt efter omfang. 
Fristen for indbetaling af reservationsgebyr er inden 8 dage efter modtagelse af fremsendte faktura. 
Gebyret fratrækkes endelig regning og refunderes kun ved rettidig afbestilling. 
Restbeløbet indbetales senest 5 dage før afholdelse af arrangement eller efter skriftlig aftale. 
Eventuelle tilkøb eller ikke aftalt forbrug på dagen, skal afregnes kontant eller via dankort på dagen.  
 
Ved afbestillinger/ændringer på mere end 10% skal det ske skriftligt indtil 7 dage før arrangementet.  
Indtil 180 dage før arrangementet kan det afbestilles rettidigt. 
Fra 30 til 6 dage før arrangement kræves godtgørelse på 50 % for de afbestilte ydelser. 
Fra 5-1 døgn før arrangementet kræves godtgørelse på 75% for de afbestilte ydelser. 
På selve dagen kræves godtgørelse på 100% for de afbestilte ydelser. 
 
Eventuelle indsigelser skal angives under selve arrangementet. 

   
 
 
 
 
For yderligere informationer, se venligst på HORESTA´s hjemmeside. KLIK HER 
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