AFHOLD DIN NÆSTE FEST
I HJ E RT E T A F H O R S E N S
På Jørgensens Hotel mærker du for alvor historiens vingesus. Her har hundredvis af mageløse arrangementer –
gallafester, hyggelige konfirmationer, romantiske bryllupper, minderige kobber-, sølv- og guldbryllupper – ja, sågar
diamantbryllupper fundet sted. For ikke at nævne uforglemmelige fødselsdage og jubilæer. Er der én ting, vores
gæster altid nævner i forbindelse med et selskab på Jørgensens Hotel, så er det følelsen af at være velkommen.
Det lille smil, det personlige værtskab og den afslappede atmosfære.
Vi skræddersyr arrangementet i tæt samarbejde med jer som værter. Vi byder gerne ind med vores erfaringer og
kommer med gode idéer til serveringer og indslag. Har I særlige ønsker til dekorationer, underholdning, bar, musik,
eller andet, er vi naturligvis også behjælpelige med idéer og eksekvering.

MULIGHEDER

KONTAKT

RECEPTIONSBUFFET

KR. 225

MINDESAMMENKOMST

KR. 275

Vi hjælper gerne med dit næste arrangement. Kontakt
os for et uforpligtende tilbud og rundvisning på telefon
3840 1744 eller mail info@jorgensens-hotel.dk.

Kaffe, kage og sandwich.

JØRGENSENS FROKOSTBORD

KR. 295

SE MERE

Serveres på fade og i skåle.

BRUNCH

KR. 325

Serveres som buffet.

FROKOSTMENU

KR. 325

3-retters sæsonmenu.

SOCIAL DINING

KR. 450

4 serveringer på fade og i skåle ved bordet.

MIDDAG

KR. 550

Aperitif og 3-retters sæsonmenu med kaffe/sødt.

KONFIRMATION

KR. 575

Velkomstdrink, 3-retters menu med kaffe/sødt
og natmad. Børn under 4 år halv pris.

PALÆ FESTEN

KR. 795

Aperitif, 3-retters sæsonmenu med kaffe/sødt
og drikkevarer.

JØRGENSENS FESTEN

KR. 1.095

Aperitif, 3-retters sæsonmenu med kaffe/sødt,
natmad og drikkevarer.

LICHTENBERG FESTEN
Champagne/snacks, 5-retters sæsonmenu med
kaffe/sødt, natmad og drikkevarer.
Priser er pr. person ved et min. antal.

KR. 1.595

VORES LOKALER
Kongesalen
Jørgensensalen
Kavalérsalen
Ewalds stue
Biblioteket
Vinbutikken
Søndergade 17 · 8700 Horsens · tlf. 3840 1744
info@jorgensens-hotel.dk · jorgensens-hotel.dk
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