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Udsmykning
•  Festlokalet emmer af landlig idyl a la Morten Korch  

•  Langborde i hestesko  pyntes med rød- og 

 hvidternede duge, stearinlys, mælkeflasker, friske  
 blomster og flag 

•  Hovedbeklædning ved hver kuvert

•  Loungeområde med brandsikrede halmballer  
og diverse lege/gimmichs

• Festlig dekoreret barområde

•  3 x 2 meter bannere med danske marker, trækær, 
gårdsplads og høloft

Menu
Forret: Tarteletter m/høns i asparges

Buffet:  Gammeldags oksesteg m/glaserede løg,  
 bønner, kartofler og skysauce

Dessert:  Bondepige m/slør

Drikkevarer
Velkomst: Gammel Have (bananlikør, lime,  
  vodka, lemon, appelsinjuice)

Drinks:  Ævlebævle, Flyversjus, kaffe punch

Mulighed for 7 timers arrangement m/øl, vand og vin,  
samt Carls lagerøl.

Musik & underholdning
•  En DJ spiller hele aftenen og kommer med  

festlige indslag

•  Personalet vil evt. stå for sjove indslag som  
fx folkedans, kædeviser

Forslag til aktivitetsprogram før festen
Bondegårdsdysten hvor omegnens  
bondepiger- og karle dyster om at blive den  
bedste gård. Der kan fx dystes i:

• Havetraktorræs

• Trillebør/ ringridning

• Hønsetælling

• Mælketransport

• Skovsavning

• Gårdsangen

• Roekast med greb

OPLEV IDYLLEN OG HOLD FESTEN I BEDSTE MORTEN KORCH STIL...

Indhent tilbud: 7586 5533

Træk i træskoene, på med din Sixpence og tag til fest som Poul Richard gjorde det.  
Vores smilende malkepiger- og drenge byder velkommen til fællesspisning i omgivelser, der er skruet tilbage  
til 50’erne og 60’ernes idyl, ”før verden gik af lave”. 

Vi sørger for de helt rigtige rammer, så stemningen er sat fra starten – og man behøver ikke være 60+  
for at feste som de gjorde dengang. 

Nedenstående er forslag, der kan skræddersys efter behov og budget.
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Udsmykning
•  Temabordopdækning med ternede duge/servietter, 

service, stearinlys i lysbowler, friske blomster og 
flag i mælkeflasker 

• Tyrolerhat ved hver kuvert

•  Loftsdekoration med vimpel guirlander og store 
grankranse 

•  Festligt dekoreret barområde, samt loungeområde 
med diverse lege

•  3 x 2 meter vægbannere med alpemotiver

Menu
Buffet:  Sauerkraut med sveinehaxe
 Små wienerschnitzler
 Grillede kyllingelår og grillpølser
 Mixede salater, hvidkålssalat
 Pommes sauté, kartoffelsalat og brød

Dessert: Apfel strudel, Sachertorte

Drikkevarer
Velkomst: Flügel (jordbær, vodka, Redbull)

Drinks:   Jægerbombs, Galiano Hotshots

Mulighed for 7 timers arrangement m/øl, vand og vin,  
samt øl i 1 liters krus.

Musik & underholdning
• En DJ spiller hele aftenen og kommer  
 med festlige indslag

• Personalet står evt. for sjove indslag,  
 som fx tyrolerdans og fællessang.

Forslag til aktivitetsprogram før festen
• Øl krus bowling

• Sømmet i bund

• Ølkrus stafet på bakke

• Ølsmagning – blindtest 

• Tysk schlagerparade

• Tovtrækning, skovsavning, tyrolerdans

OKTOBERFEST MED LEDERHOSEN, ØL OG SCHLAGERMUSIK...

Indhent tilbud: 7586 5533

Ønsker I at opleve Danmarks vel nok sjoveste firmafest? Så træk i tyrolertøjet og mærk den rigtige tyrolerstemning. 
Der spilles tyrolermusik og festlokalet er dekoreret i ægte Oktoberfest stil. 

Festen styres af vores smilende Heidipiger og Hansifyre i ægte tyrolertøj, der varter jer op på bedste vis hele aftenen. 
Så rammerne er sat til et brag af en fest fyldt af god stemning. Spørgsmålet er blot om du/I kommer som  
Heidi eller Hansi?

Nedenstående er forslag, der kan skræddersys efter behov og budget.
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Udsmykning
• Lokalet dekoreres med tidstypiske ting fra årtiet

• Temaborddækning i tråd med valgt festtema

• Projektor afspiller klip af computerspil og film/serier

• Lange farvede lyskæder og guirlander

• Loungeområder med elskovsreder, kurvemøbler og  
 diverse lege/gimmichs

•  Bar dekoreret med neonrør samt 3 x 2 meter 
bannere med ikoniske scener fra serier/musikere, 
samt oplevelsesbannere

Drikkevarer
Velkomst: Isbjørn

Drinks:   Kung Fu, Tequila Sunrise, Filur 

Mulighed for 7 timers arrangement m/øl, vand og vin. 

Musik & underholdning
• En DJ spiller hele aftenen og kommer med  
 festlige indslag

• Personalet står evt. for sjove indslag, som  
 fx dansemåder fra 80’erne

Menu
Forret: Rejecocktail

Buffet:  Lørdags kylling
  Glaseret skinke
  Farseret kalkun
  Mixed salat, fløde kartofler, bagte kartofler
  Blomkål, gulerødder og bønner
  Fløde skysauce

Dessert: Fløderand med vanilleis  
  og syltede frugter 

RETROFEST...

Indhent tilbud: 7586 5533

Giv deltagerne et brag af en temafest med udgangspunkt i et årti, hvor vi leverer underholdning, mad, bar og 
personale. I skal blot nyde turen ned ad memory lane og opleve stemningen fra en tid, der nok ikke kommer igen...

Vælg eksempelvis 80’er temaet hvor diskomusik, store øreringe og benvarmere var moderne, og hvor musikken blev 
serveret af en hurtigsnakkende Kim Schumacher, ligesom rejecocktailen var et must ved festlige lejligheder...

Nedenstående er forslag, der kan skræddersys efter behov og budget.
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Udsmykning
•  Langborde sat op i hestesko med hvide duge  

med grøn bort

•  Dekorationer af egeløv, grankogler og svampe, 
samt store messinglysestager 

• Robin Hood hatte ved hver kuvert

•  LED-lamper der lyser i skovens farver/motiver  
i festlokalet

•  Loungeområde med brandsikrede halmballer  
og diverse underholdning

•  Festligt dekoreret barområde designet som 
Nottingham Castle

• 3 x 2 meter vægbannere med bøgeskov,  
 skovstier og engelske dale

Forslag til aktivitetsprogram før festen
• Bue og pil (langbuer)

• Armbrøst

• Pusterør

• Ringridderdysten

Drikkevarer
Velkomst:  Green Arrow  
  (vodka, Pisang Ambon, appelsinjuice)

Drinks:  Ginger Beer, Ale, Gin Cassis

Mulighed for 7 timers arrangement m/øl, vand og vin,  
samt mjød i lerkrus.

Musik & underholdning
• En DJ spiller hele aftenen og kommer med  
 festlige indslag

• Skovpigerne vil evt. stå for sjove indslag,  
 fx fællessang og engelsk folkedans

Menu
Forret: Frisk røget ørredfilet med sæsonens urter,  
  dressing og brød

Buffet:  Helstegt dansk kalvekølle 
  Spidstegte kyllinger 
  Bagte rodfrugter, grove salater 
  Kartofler, sauce og brød

Dessert: Diverse frugt på store fade 
  Brødbudding med Bailey

ROBIN HOOD INVITERER TIL FEST I VINGSTED SKOVEN...

Indhent tilbud: 7586 5533

Alle kender historien om Robin Hoods bedrifter i Sherwood skovene, hvor han tager fra de rige og giver  
til de fattige, gør sheriffen af Nottingham til grin og vinder den smukke Lady Marians hjerte. Inviter kollegaer med  
ind i eventyret i vores festlokaler, der er forvandlet til en stemningsfuld skov - og hvor øl og drinks hentes i baren,  
der er ”forklædt” som Nottingham Castle.
I klæder jer ud som en af de kendte figurer fra Robin Hood universet og bliver selv en del af dekorationen.  
Vi lererer smilende skovpiger, DJ, mad, bar, dekoration og underholdning, så I kun skal nyde festen...

Nedenstående er forslag, der kan skræddersys efter behov og budget.

• Stokkefægtning

• Slå Broder Tuck af pinden

• Nottingham Castle  
 Tårnbygning


