Selskabslokaler
Selskabslokaler placeret
smukke omgivelser

i

Hos Restaurant Den Gyldne Hane får du ikke blot mulighed for
lækker mad, men vi tilbyder også mad ud af huset og muligheden
for at leje vores smukke lokaler til selskaber og fester.
Selskabslokalerne er med sin smukke beliggenhed i storartet
natur populære til f.eks. konfirmationer og bryllupper, men de
kan også lejes i mange andre anledninger.

Flotte selskabslokaler i smuk natur
De lokaler, som vi hos Den Gyldne Hane råder over, er meget
forskellige – både i størrelse, forhold og udseende. Vi
tilbyder følgende selskabslokaler:
Sal, som byder på både et stort og et lille lokale.
Åbnes der op mellem de to, er der plads til 90 gæster
Restauranten, der er den egentlige a la carte restaurant
med plads til 40 mennesker.
Den Lille Restaurant, hvor der er plads til 24 personer.
Denne ligger i den gamle afdeling
Rosenstuen, som er en stue med plads til 24 personer i
den gamle afdeling.
Kastaniestuen, der tilbyder plads til 60 personer, og
som desuden har gode handicapforhold
Orkidestuen, hvor der er plads til 70 mennesker. Der er
mulighed for at åbne til Kastaniestuen og skabe 170
pladser.

Mulighed for ekstra tilbehør fra
vores restaurant
Udover leje af lokalerne er der selvfølgelig mulighed for at
få tilrettelagt en tilpasset menu, som serveres for det
enkelte selskab. Derudover tilbyder vi også som standard
borde, service og stole, duge og servietter samt
serveringspersonale.

Book selskabslokale til din næste
fest
Skal du holde en større eller mindre fest kan du altid
kontakte os på telefon 75 52 97 20 og lave en
bookingforespørgsel på et af vores selskabslokaler i Kolding
tæt ved Vejle og Fredericia. Vi ser frem til at høre fra dig
og glæder os til at give dig en fantastisk smagsoplevelse,
mens du kan nyde din fest i smukke omgivelser.

