SELSKAB PÅ SØLYST
På Sølyst har vi kun én mission, og det er at få vores gæster til at holde lige så meget
af Sølyst, som vi selv gør. Derfor er Sølyst kokke kompromisløse, når det gælder
råvarerne, og selvom vores tjenerstab dækker borde med målestok som i gamle
dage, går de aldrig på kompromis med, at alle uanset anledning, skal føle sig
hjertelig velkommen.
Sølyst er et unikt hus med en fantastisk havudsigt, men det er meget mere end det.
Det er rammerne for et hold af mennesker, der er passioneret omkring personlig
service. Det betyder, at vi alle er dedikerede til at gøre hele oplevelsen – både før,
under og efter festen – så afslappet, perfekt og uforglemmelig som overhovedet
muligt.
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
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. Vi byder velkommen og tager imod
overtøjet, inden der bydes på en velkomstdrink. Det er oplagt at nyde velkomsten i
Havestuen med direkte udgang til terrassen og den betagende udsigt til parken og
Øresund.
Crémant
Champagne
Vine
Sølysts saltede snacks
Sølysts deluxe snacks
Opsætning med sæsonens frugt

fra kr. 500 pr. fl.
fra kr. 750 pr. fl.
fra kr. 500 pr. fl.
kr. 100 pr. pers.
kr. 200 pr. pers.
kr. 75 pr. pers.

SKYDNING
Sølyst huser Den Kongelige Skydebane, og denne kan også benyttes ifm. afholdelse
af et selskab. Uanset vind og vejr er gæsterne altid i tørvejr, da der skydes fra
Pergolaen med udsigt til parken. Skydning varer typisk mellem 1 – 2 timer.
Skydning på Den Kongelige Skydebane

kr. 6.500

RUNDVISNING
Med mere end 500 års historie og flere end 400 malede skiver i hovedhuset, er der en
lang historie og tradition bag Sølyst. I 2010 indviede H.M. Dronning Margrethe
skivemuseet, som er beliggende ved Sølyst. Vi viser meget gerne rundt i huset og
fortæller om Sølyst historien eks. inden middagen nydes.

BORDOPDÆKNING
På Sølyst har vi respekt for de gamle dyder, og her gør vi os umage for at dække det
smukkeste bord. Vi dækker traditionelt op med moderne service fra Royal
Copenhagen og en af Danmarks største samlinger af sølvtøj.
Vi samarbejder med A Table Story, hvor alle blomsterbuketter leveres af chef florist
Anne-Katrine Fuglsang. Hvis I har ønsker til bordopdækning eller øvrige
blomsterdekorationer fra A Table Story, så blot lad os det vide, og vi indhenter et
skræddersyet tilbud.

Leje af guldstole
Sølysts blanke glaskort & føre-til-bords kort
Sølysts glaskort & føre-til-bords kort skrevet af kalligraf
Leje af blomsterbuketter til bordene fra A Table Story

kr. 50 pr. stol
kr. 20 pr. stk.
kr. 30 pr. stk.
kr. 35 pr. pers.

Bordopdækning fra A Table Story
Øvrige blomsterdekorationer fra A Table Story

Tilbud skræddersyes
Tilbud skræddersyes

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.

Børnetallerken inkl. dessert
Forplejning til musiker/fotograf

kr. 350 pr. pers.
kr. 275 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
Saftmenu under middag

fra kr. 500 pr. fl.
kr. 500 pr. fl.
kr. 500 pr. fl.
kr. 250 pr. pers.

3-retters vinmenu
4-retters vinmenu
5-retters vinmenu

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.

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.

DANSEGULV
De unikke rammer på Sølyst ligger op til musik og dans. Da det originale gamle
trægulv i Musiksalonen er specielt sårbart, må der påregnes et tillæg for at lægge et
dansegulv, som beskytter gulvet.
Tillæg for dansegulv i Musiksalon

kr. 6.000

SØLYST BAR
Sølysts kompetente barteam sørger for, at festen fortsætter i de tilstødende stuer.
Fri Sølyst bar i 2 timer med long drinks
(Inkl. øl, vand, vin & longdrinks)

kr. 400 pr. pers.

Fri Sølyst bar i 2 timer med cocktails
(Inkl. øl, vand, vin, longdrinks & udvalg af cocktails)

kr. 500 pr. pers.

Pris per efterfølgende time

kr. 100 pr. pers.

BAR EFTER FORBRUG
Såfremt der ønskes bar efter forbrug, er det naturligvis en mulighed.
Sodavand
Juice & saft
Juice & saft i kande
Flaske øl & fadøl
Spiritus
Vin
Cocktail

kr. 40 pr. fl.
kr. 40 pr. glas
kr. 100 pr. kande
kr. 50 pr. fl./glas
kr. 80 pr. 3 cl.
fra kr. 500 pr. fl.
kr. 150

NATMAD
Mini sliders (3 stk.)
Det kolde bord
Udvalg af 5 klassiske smørrebrød (2 stk. per pers.)
Sølyst pølsevogn eller øvrige food trucks

kr. 150 pr. pers.
kr. 175 pr. pers.
kr. 175 pr. pers.
fra kr. 200 pr. pers.

ÅBENT HELE NATTEN
Sølyst lukker først, når det ønskes. Dog beregnes et tillæg efter kl. 02.00 på kr. 3.000 pr.
påbegyndt time. Skulle der være andre ønsker til en uforglemmelig fest, end det der
er nævnt ovenfor, er vi meget lydhøre og åbne.
På rigtig glædeligt gensyn på Sølyst!

