
FEST PÅ SVINGGÅRDEN  
MED PLADS OP TIL 100 SPISENDE GÆSTER // PRISER ER INKLUSIV MOMS & EKSKLUSIV BORDE, STOLE OG SERVICE.

• Festsal (250 kvm med 2 toiletter) DKK 12.500

o Festsalen

o Bar, lounge, hvidevarer og anretterkøkken.

o Forbrug (el & Vand ) 

o Rengøring

o Udstyr (75” fladskærm) 

• Kongesalen (157 kvm med 1 toilet) DKK 3.650

o Kongesalen

o Forbrug (el & Vand ) 

o Rengøring

o Udstyr (75” fladskærm) 

Mulige tilkøb

• Riddersal (Ekstra lounge + 1 ekstra toilet)

• Dronningesalen (2 ekstra toiletter)

• Køkken til 1 sal’s lokaler

• Oprydning (hvis ikke udført ordentligt, eller man ikke ønsker selv at stå for oprydningen dagen derpå )

• Stor kaffemaskine (fri kaffe)

• Nespresso maskiner ( 4 x maskiner & 100 kapsler)





SAMARBEJDSPARTNERE 

Service, borde, stole og bordopdækning:

• Comfort teltudlejning / service (Billigt)

• Tablesetting serviceudlejning (Luksus) 

Her er en liste over de forskellige samarbejdspartnere vi har her hos House Of Pure Living. I kan sagtens udelukkende leje

lokalerne og selv klare resten derfra, men vi hos House Of Pure Living vil rigtig gerne sammensætte en festpakke til jer

eller hjælpe jer til bedre priser igennem vores samarbejdspartnere.

Catering:

• David Gerard – Le Francais (Catering) 

• MK madkunst (Catering)

• Jacob Ernst (Catering) 

Vin:

• House Of  Pure Living - Økologisk vin

Musik: DJ / livebands

• Live band – SweetCharlie5

• LeeVanClub

Smykker:

• Acredo Lounge Vielses ringe

Blomster / pynt:

• Ulrik John

• .



SAMARBEJDSPARTNERE 
SweetCharlie5

www.SweetCharlie5.dk er et liveband som er fra Hornbæk, de øver i nogle af  

vores tilstødende lokaler, så det er rigtig nemt for dem at installere sig i 

festlokalet.

Økologisk vin: 

www.hopla.as I House Of  Pure Living, importere vi selv økologisk vin hjem fra 

bordeaux regionen i Frankrig. Vi kan derfor tilbyde Rosé, hvidvin og rødvin. Da vi 

selv har det hele ”In House” vil i nemt kunne åbne de antal flasker der er brug for 

og dermed også kun betale for lige præcis det i drikker. 

Tablesetting.dk: 

www.Tablesetting.dk er et luksus serviceudlejningsfirma. Deres flotte 

produkter matcher rigtig godt ind i vores fine festlokaler, og vi synes det 

var vigtig at kunne tilbyde jer en mere luksuriøs udgave af  et service 

opsætning. 

Jacob Ernst: 

www.Jacobernstfood.dk er en meget dygtig kok, som vi har brugt igennem 

rigtig mange år, til diverse fester og firma arrangementer. Man vil uden tvivl få 

en fantastisk madoplevelse med Jacob Ernst i køkkenet.  

Comfort Teltudlejning:

www.comfortteltudlejning.dk er et mere klassisk ”standard” 

udlejningsfirma af  borde, stole og servicé. Derudover kan de tilbyde 

slushice-maskine, popcorn-maskine, fadølsanlæg, osv. Alt til en rigtig fair 

pris. 

Acredo Lounge: 

www.Acredo.dk - Acredo Lounge specialisere sig i at designe vielses og 

forlovelses ringe. I vil helt selv være med på design oplevelsen, Mona hos 

Acredo vil guide jer igennem design rejsen. Der er ikke det Acredo ikke kan 

lave.

Le Francais:
www.lefrancais.dk Vi laver sandwichs, bagels, salater, og kager. Kaffe og

Croissants kan man også få hos Le Francais. Vi levere til alle typer fester,

receptioner, bryllup, barnedåb, events, generalforsamlinger.

MK Madkunst:
https://mkmadkunst.dk Laver alt far Tapas, til frokostordninger, til store festlige 
madoplevelser. 

http://www.sweetcharlie5.dk/
http://www.hopla.as/
http://www.tablesetting.dk/
http://www.jacobernstfood.dk/
http://www.comfortteltudlejning.dk/
http://www.acredo.dk/
http://www.lefrancais.dk/
https://mkmadkunst.dk/


SAMARBEJDSPARTNERE 
LeeVanClub:

Facebook: https://www.facebook.com/leevanclub/

The perfect club mix energy of two live musicians and one high class DJ !

https://www.facebook.com/leevanclub/



