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Bryllupsoplæg 2022 

 
Hold jeres bryllup i Restaurant ParnasHuset 

Med højt til loftet i naturskønne omgivelser 
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Velkommen til  
Restaurant ParnasHuset  

 
I Restaurant ParnasHuset arrangerer vi fester vi gerne selv vil deltage i. Vi 
bestræber os altid på at skræddersy jeres bryllupsfest efter jeres ønsker.  Vores 
alsidige lokaler giver jer rig mulighed for at personliggøre festens omgivelser 
med kreativ udsmykning.  
 
Det er vigtigt for os, at vores brudepar får opfyldt alle deres ønsker til den store 
dag. Vi leverer en fuld pakkeløsning, så I trygt kan nyde jeres store dag.  
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Lokalerne  
 

ParnasHuset ligger i naturskønne omgivelser ved Sorø Sø og består af et 
stort lyst lokale med udsigt til parken fra tre sider og plads til 120 
spisende gæster.  
 
Der er højt til loftet i ParnasHuset, godt lysindfald og rigtig god akustik, hvilket gør rummet 
perfekt til større selskaber. I forlængelse af lokalet er den store sydvendte træterrasse, hvor det 
er oplagt at starte festen med en kølig velkomstdrink, hvis vejret tillader det. Huset kan deles af 
en lydisoleret foldevæg, der gør det muligt for to selskaber at være huset samtidig uforstyrret af 
hinanden. Er man et mindre selskab på færre end 60 personer vil det typisk fungere bedst blot at 
være i den ene halvdelen af huset. 
 
ParnasHusets lokaler kan tilpasses til enhver fest, og vi er gerne behjælpelige med alt fra ideer til 
bordpynt eller det praktisk i forhold til udsmykning af rummet. For jer som brudepar byder 
Parnas på et hav af muligheder for at personliggøre jeres store dag. 

 
 

 
 

 



   

ParnasHuset 
Parnasvej 21, 4180 Sorø / Tlf. 53 61 83 87 / booking@parnas.dk / www.parnas.dk 

 
 

 

Bryllupspakken 
 
ParnasHusets basis bryllupspakke inkluderer de vigtigste elementer ved 
en typisk bryllupsfest; velkomstdrik, 3-retters middag, bar med 
longdrinks, natmad og sluttidspunkt kl. 02.00. 
 
Menuen på den store dag 
Al vores mad er hjemmelavet fra bunden af årstidens friske råvarer, og vi sætter en dyd i at 
maden smager af noget. Vores køkken er alsidigt og kan imødekomme de fleste ønsker. 
Nedenstående er et forslag til, hvordan en typisk bryllupsmenu kan se ud. Menuen består af en 
valgfri tallerkenserveret forret, hovedretten serveres family style i skåle og fade på bordet og en 
tallerkenserveret dessert. 

 
Forretter 

Orientalsk inspireret rejesalat 
Kyllingerulle med krydderurter og tørret skinke 

Rimmet laks på fennikelsalat m. rygeostcreme og rødbedehumus 
 

Hovedret 
 Helstegt kalvefilet på sauterede grøntsager 

Fyldt kyllingebryst med krydderurter, nødder, soltørrede tomater og serranoskinke 
Krydderurtebagte kartofler 

Salat med sæsonenes råvarer 
Sauce 

 
Desserter 

Jordbær-rabarber trifli 
Let frossen nøddefragilite med årstidens bær 

Chokolademousse med pistacie- og appelsinkrokant 
 

Har I nogle særlige præferencer eller en fælles livret, som I håber kan blive en del af den store 
dag, vil vores køkken selvfølgelig prøve at indarbejde den i menuen på bedst mulige måde. 
Ønsker I buffet, flere retter eller noget helt andet kan vi også sagtens finde en løsning på det.  

 
 

Tilkøb til bryllupspakken 
Hvis I ønsker at personliggøre jeres bryllupsdag yderligere, tilbyder vi diverse tilkøb til 
basispakken. Det er eksempelvis stofservietter, større borddekorationer, udvidet cocktailmenu 
med cocktails lavet på hjemmelavede sirupper, senere sluttidspunkt eller en receptionspakke 
med udvidet drikkevaremenu og salte snacks.  
Har I andre ønsker så sig endelig til, så finder vi sammen den bedste løsning for jer.  
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Vores samarbejdspartnere  
 

I fællesskab med vores faste samarbejdspartnere kan vi levere yderligere 
services, der er med til at gøre jeres fest komplet.  

 
Vi kan arrangere kørsel af jer og jeres gæster, både til og fra festen. Der kan i samarbejde med 
Comwell Sorø stilles værelser til rådighed til jer og jeres gæster. Vi kan også være behjælpelige 
med bryllupskagen, da vi samarbejder med et lokalt bageri, der laver smukke og personlige 
bryllupskager efter jeres ønsker. Igennem flere år har vi også samarbejdet tæt med et 
mobildiskotek, der kender huset og deres dygtige DJ’s er gode til at aflæse festens gæster og 
stemning og spille den musik der passer til øjeblikket.   
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FAQ 
 

Hvor mange bryllupsgæster er der plads til i ParnasHuset? 
ParnasHuset kan huse alt fra mindre intime bryllupsfester til storstilede fejringer med op til 120 
gæster.  

 
Hvad inkluderer kuvertprisen? 
Kuvertprisen er som udgangspunkt inklusiv den aftalte menu og vores standard opdækning. Det 
vil sige at bordene er dækket med hvide stofduge, hvide stikduge, middagsopdækning med 
tallerkener, bestik, vin- og vandglas, kraftige papirservietter i mørkegrøn, salt og peber, store 
fyrfadslys i glasvaser og enkle blomsterudsmykninger i små glasvaser. 

 
Hvor kan vores bryllupsgæster overnatte? 
Vi kan desværre ikke tilbyde indendørs overnatning i ParnasHuset, men I og jeres gæster er 
meget velkomne til at slå telte op i vores skønne park og evt. starten dagen derpå med en 
hyggelig brunch i ParnasHuset med jeres nærmeste gæster. Ønsker I at overnatte på hotel, 
samarbejder vi med Comwell Sorø, der kan tilbyde værelser til jer og jeres og det er også muligt 
at overnatte på Sorø Sø Camping, der kan tilbyde campinghytter. 

 
Kan vi blive viet i naturen ved ParnasHuset? 
Ja, vielsen kan afholdes i vores smukke park under det store egetræ på engen, på vores badebro 
ved Sorø Sø eller på den store sydvendte træterrasse. Har I andre ønsker, hjælper vi jer gerne 
med at opfylde dem. 

 
Kan vi selv sammensætte bryllupsmenuen? 
Ja, bryllupsmenuen aftales i samarbejde med køkkenet. Vi kommer med forslag og vejleder jer 
gerne. Vi kan imødekomme særlige ønsker, allergener og lignende hensyn. Alt vores mad er 
hjemmelavet af årstidens friske råvarer, og vi sætter en dyd i at maden smager af noget.  

 
 
 

Har I spørgsmål eller brug for yderligere information, så kontakt os 
endelig, så vi kan aftale et møde og sammen skabe de ideelle rammer 

for jeres store dag. 
 

Vi ser frem til at byde jer velkommen i Restaurant ParnasHuset. 
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