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Pakker til gruppearrangementer 2017
Pakke 1

Picnic med en lunchbag
- Adgang til Egeskov
- Lunchbag: 1 stk. sandwich / kage / frugt /
- Antal personer: Fra 20 pers.
PRIS fra 290 kr. pr. person

Eftermiddag: Kaffe/te og kage
- Prisen er inkl. projektor, lærred og isvand i karaﬂer,
kaffe/te og frugt hele dagen.
- Kapacitet: lille sal op til 60 pers. Store sal op til 120 pers.
- Antal personer: 20 - 120
PRIS fra 669 kr. pr. person

Pakke 2

Pakke 4

kildevand / kaffebon til kiosk

Picnic for livsnyderne
- Adgang til Egeskov
- Picnickurv: 1 stk. stor sandwich, røget laks
med pestosauce og kryddersalat, ovnstegt
kalveinderlår med tunmousse, 1 stk. frisk
frugt, 1 stk. mufﬁn, ½ ﬂ. vin eller 1 stk.
sodavand eller kildevand.

- Antal personer: 1 - 300 pers.
PRIS fra 369 kr. pr. person

Pakke 3

Dagsmøde i Cafe Jomfru Rigborg
- Adgang til Egeskov
- Beværtning og faciliteter i Cafe Jomfru
Rigborg kl. 8 - 16
Morgenbuffet: Scramble egg, sortiment af italiensk salami
og pølser, yoghurt med mysli, skære ost, cocktail pølser, frugt,
rundstykker, croissant og juice. Kaffe

Frokostbuffet: Insalata Nizarda (blandet salat med tunﬁsk,
tomater, æg, bønner, oliven og croutons), Insalata Mediterania
(salat med tomater, agurker, oliven og croutons), pasta salat,
lasagne, roastbeef, ovnstegt kartoﬂer, diverse oste, hjemmebagt
brød. 1 glas rød/hvidvin, øl eller sodavand.

Dagsarrangement i telt på Plænen
- Adgang til Egeskov
- Telt med siddepladser og borde (ved 300 personer)
- Service og personale ved bufet
- Morgenkaffe med croissant
- Frokostbuffet *Dansk frokost koldt/lunt med 1 stk. drikkevare
- Eftermiddagskaffe med kage
PRIS fra 640 kr. pr. person

Pakke 5

Frokostarrangement i telt på Plænen
- Adgang til Egeskov
- Telt med siddepladser og borde (ved 300 personer)
- Service og personale ved buffet
- Frokostbuffet
PRIS fra 535 kr. pr. person
*Frokost Dansk Lunt/koldt:
Dampet laks med broccolisalat, hakket æg og rødløg - Æg med rejer, mayo og citron
Lun leverpostej med champignon, bacon og hjemmesyltede rødbeder - Lune frikadeller
med kold kartoffelsalat - Tarteletter med høns i asparges (1 stk. pr. person) - Rødkålssalat
med soltørrede tranebær og ristede nødder - Bagt tomatsalat med basilikum, feta og rucola
Rugbrød og grovbrød fra eget bageri hertil øko. smør
1 stk. øl eller vand.

Priserne er inkl. moms
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