priser
3 retters menu
Buffet’er
Receptions- og dessertbuffet’er
Vine
Velkomstdrink
Stempelkaffe
Natmad

Pris pr. person
Fra kr. 398,Fra kr. 300,Fra kr. 195,Fra kr. 195,Fra kr. 35,Fra kr. 28,Fra kr. 65,-

overnatning
Overnatning inkl. morgenbuffet

Kr. 645,-/820,-

Priser på overnatning er kun gældende i forbindelse
med afholdelse af fest.
Vi tager forbehold for ændringer i priser og menuer.

Atmosfæren er
anderledes.
Vi er et mangfoldigt
sted. Æstetik præger
hele huset. Dansk
arkitektur i verdensklasse. Dansk kunst
- mere end 1100
originalværker.
Kulturelle indslag.
Optimalt læringsmiljø.
Konferencer.
Workshops.
Produktlanceringer.

Selskaber & fester i smukke omgivelser
Receptioner, fødselsdage, konfirmationer, bryllupper, svendegilder,
firmafester, begravelser mm.

Selskaber & fester i smukke omgivelser
Receptioner, fødselsdage, konfirmationer, bryllupper, firmafester mm.
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Smukke lokaler til både
den store og den mindre fest
Hold fest på Konventum, som bl.a. kan prale af fantastiske omgivelser, kompetent og
fagligt personale samt gastronomi med kvalitet. Vi guider jer blidt igennem hele forløbet lige fra planlægning til gennemførsel. Hos os er I i trygge hænder og kan få det
præcis, som I vil.

Salonerne rummer op til 96 personer
Salon 1, 2 og 3 er stemningsfyldte og spændende festlokaler med udsigt til Øresund.
Dejlige store vinduer og direkte udgang til parken.
Sundstuen rummer op til 56 personer
Beliggende på første sal med udsigt over sundet og egen terrasse. Bordopstillingen
er fast, enten med runde borde i øer med plads til 6-7 personer ved hvert bord eller i
hesteskoopstilling.
Brostuen rummer op til 27 personer
3 faste runde borde med plads til 8-9 personer om hvert bord. Også her er der en smuk
udsigt til Øresund, og direkte adgang til terrasse-området.
Restauranten rummer op til 270 personer
Stor dejlig restaurant med direkte udgang til egen terrasse. 30 faste runde borde med
plads til 8 (9) personer om hvert bord.
Cykelkælderen rummer op til 90 personer
Stedet for den lidt mere livlige fest, hvor det gode selskab spiller en større rolle end
udsigten. Et nydeligt lokale med designmøbler og egen bar. Bordopstilling med flere
muligheder og Jørn Larsens kunst på væggene. NB: Der ingen vinduer i cykelkælderen.
Hjørnet rummer op til 30 personer
Firkantede borde med plads til 8 personer om hvert bord - fleksibel opsætning og
udsigt over Øresund.
Mødestedet
Mødestedet er Konventum’s hyggelige bar med terrasse og fantastisk udsigt over
Øresund, klaver og musikanlæg. Baren er åben kl. 17.30-00.30.
overnatning
Overnatning er også mulig, idet vi råder over 212 værelser med bl.a. fladskærm,
internetadgang mm.

