PRIVATE DINING
Sølyst har siden 1800-tallet været centrum for Private Dining for eliten inden for kunst,
diplomati, handel og politik. Vi nyfortolker arven og gennemfører bestyrelsesmiddage, closing deal dinners og middage under internationale forhandlinger uden
tidsspild og med den yderste diskretion i smukke, historiske rammer og med det
højeste niveau af personlig service og opmærksomhed.
Det første der møder gæsterne, er den hvide klassiske palæbygning med den røde
løber. Vi tager imod i Konge Hall´en, hvor blandt andet Thomas Kluge har
portrætteret Høje broder H.K.H. Prins Henrik. Derefter åbner Sølyst sig op med
Havestuen, der har direkte udgang til parken, Musiksalonen med de royale
skydeskiver, det smukke og statelige Konge Bibliotek, Pergolaen med Den Kongelige
skydebane og den historiske Festsal.
Vi gør en dyd ud af at skræddersy ethvert selskab, men vi ved også, at det nogle
gange kan være en hjælp at have noget at forholde sig til.
Rigtig hjertelig velkommen til Sølyst!

VELKOMST
Crémant
Champagne
Sølysts saltede snacks
Sølysts deluxe snacks

fra kr. 500 pr. fl.
fra kr. 750 pr. fl.
kr. 100 pr. pers.
kr. 200 pr. pers.

GASTRONOMI
Sølysts køkken skaber menuer baseret på den nordiske smagsoplevelse, hvor det er
sæsonens råvarer og gæsternes ønsker, der er udgangspunktet. Køkkenteamet ledes
af Sylvester Andersen, der både har erfaring fra Michelin restauranter i ind- og
udland.
3-retters menu
4-retters menu
5-retters menu

kr. 750 pr. pers.
kr. 850 pr. pers.
kr. 950 pr. pers.

VINKÆLDER
Vi har vine i alle prisklasser og fra mange forskellige vindistrikter. På Sølyst gør vi en dyd
ud af, at vinene og retterne er korrekt sammensat. Vi tilbyder naturligvis også
vinmenuer, der er afstemt til menuen samt alkoholfrie vine og saftmenuer, hvis der
ønskes et alkoholfrit alternativ.
Vine
Proppenge pr. flaske
Alkoholfri vine
3-retters vinmenu
4-retters vinmenu
5-retters vinmenu

fra kr. 500 pr. fl.
kr. 500 pr. fl.
kr. 500 pr. fl.
kr. 695 pr. pers.
kr. 795 pr. pers.
kr. 895 pr. pers.

KAFFE & AVEC
Kaffen serveres traditionelt i de tilstødende stuer efter middagen. Hertil bydes der
udsøgte hjemmelavede søde lækkerier, og suppleres gerne med en avec såsom
cognac og likør.
Sølyst kaffe blend & the
Sølyst kaffe blend, the & sødt
Avec til kaffen (3 cl.)

kr. 50 pr. pers.
kr. 80 pr. pers.
kr. 95 pr. 3 cl.

LOKALEOVERSIGT
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Stueetagen
Havestue
Musiksalon
Pergola
Kongebibliotek
Festsal

Førstesalen
Parkværelset
Kongeværelset

* Antal oplyste gæster er eksklusive scene & AV-udstyr.

