
Til jeres bryllup ?



Lad os gøre det 
nemt for jer

Flaskeløsningen CocktailvæggenTap-selv Komplet barløsning

Uanset om I bliver 10, 100 eller 1000 personer til jeres 
bryllup, så har vi konceptet, der passer til. 
Vi har 4 forskellige cocktailløsninger, som kan 
skræddersys nøjagtigt efter jeres lokale og 
antal gæster. 

Klik på billederne før løsning



Flaskeløsningen
SPAR BARTENDEREN VÆK

Denne fleksible og klassiske løsning passer både til jer, 
der skal holde et lille og intimt bryllup, men også til 
den helt store ekstravagante fest. 

Vores løsning er nem, hurtig og velsmagende. 
Nem, fordi vi har gjort alt arbejdet med at blande og 
shake vores cocktails på forhånd. Hurtig, fordi de er 
klar til at nyde, når blot de er hældt over et glas med 
is. Og velsmagende, fordi alle vores ingredienser er 
nøje udvalgt og forarbejdet med omhu. 

Skulle i mod forventning ikke få drukket ud, kan i 
altid  levere alle ubrudte kasser tilbage til os. 

Priseksempel: 
3 cocktails pr. kuvert fra 95 kr. ved 30 gæster

Der kan tilkøbes: 
Is, Glas, Sugerør. Cocktailkort og Garnish

Anbefalesop til 50 personer

Tilbage tiloversigt

• Klik her for at se det fulde cocktailkort.

• Ring og hør mere her



Inspiration

Tilbage tiloversigt



Tap-selv
COCKTAILS PÅ FUSTAGER

Med en tap-selv løsning kan i nemt og hurtigt 
skænke jer selv og jeres gæster de lækreste 
økologiske cocktails. Hvad end i har inviteret 10 eller 
100 gæster til fest, har vi en tap-selv løsning, der 
passer til jeres bryllup. 

Skulle i mod forventning ikke drikke ud, har i altid 
mulighed for at levere ubrudte fustager tilbage til 
os på fabrikken. 

Priseksempel:  
3 cocktails pr. kuvert fra 60 kr. pr. person inkl. 
anlæg ved 60 gæster 

Kan tilkøbes: 
Is, Glas, Sugerør. Cocktailkort og Garnish

Anbefalesop til 100 personer

Tilbage tiloversigt

• Klik her for at se det fulde cocktailkort.

• Ring og hør mere her



Inspiration

Tilbage tiloversigt



Komplet barløsning
FÅ DIN EGEN BARTENDER

Hold jeres bryllup med 4 timers fri cocktailbar med 
fuld service fra en af vores erfarne bartendere. Det 
giver jer mere tid til at nyde aftenen sammen med 
jeres gæster. 
 
Barløsningen inkluderer:
• Opstilling af Cocktailbar
• Cocktails til enhver smag
• Alkoholfri cocktails (hvis det ønskes)
• Glas
• Sugerør
• Pynt og is
• Cocktailkort
• Oprydning og nedtagning af baren

Ingen bryllupper er ens, derfor tilpasser vi aftenen 
lige efter jeres  behov. Kontakt os, og lad os 
sammen skabe de perfekte rammer for jeres 
drømmebryllup.   

Priseksempel:  
Fri cocktailbar i 4 timer inkl. bartender, is, garnish 
og oprydning fra 195 kr. pr. kuvert

Anbefales til50 - 300 personer

Tilbage tiloversigt

• Klik her for at se det fulde cocktailkort.

• Ring og hør mere her



Inspiration

Tilbage tiloversigt



Cocktailvæggen
PRØV NOGET HELT UNIKT

Imponer dine gæster med en komplet cocktailvæg. 
Med denne alternative cocktailløsning kan alle dine 
gæster få muligheden for at tappe og pynte sine 
egne cocktails. I slipper for kø i baren, og giver 
samtidig jeres gæster en anderledes baroplevelse, 
de sent vil glemme. 

Cocktailvæggen lejes i moduler, alt efter hvor 
mange varinater i ønsker til jeres bryllup. 
Hvert modul måler 2,8 meter i højden og samlet 
op til 8 meter i bredden. Læs meget mere om 
coctalvæggen her

Priseksempel:  
3 cocktails pr. person fra 165 kr. pr. person 
inkl. cocktailvæg, opsætning, is, garnish, glas og 
nedtagning ved 120 gæster.

Inkluderet i prisen: 
Is, Glas, Sugerør. Cocktailkort og Garnish

Anbefales til75 - 500+ personer

Tilbage tiloversigt

• Klik her for at se det fulde cocktailkort.

• Ring og hør mere her

https://www.nohrlund.dk/pages/cocktailvaeggen-bliv-bartender-for-en-aften


Inspiration

Tilbage tiloversigt



Nohrlund er i al sin enkelthed cocktails, som vi 
kender dem, blot tappet på flaske. Alle cocktails 
er hundrede procent økologiske og håndbryggede 
i Danmark med inspiration fra hele det nordiske 
køkken. 

Passionen for cocktails, håndværket og gode råva-
rer er alle ord, der beskriver en Nohrlund cocktail, 
og i dag findes der 9 forskellige varianter. 

Sortimentet byder på smagsoplevelser lige fra det 
søde og det friske, til det syrlige og det mørke. 

Følg os på de sociale medier og bliv en del af vores 
cocktailunivers med inspiration, nyheder, server-
ingsforslag og konkurrencer. #nohrlund

God fornøjelse!
- Anders og Søren 

Sex and the City, Daiquiri og
Cosmopolitan fås nu også på
dansk!

Bygget op omkring den klassiske
Daiquiri, og smagt til med de nor-
diske nuancer. What’s not to like?

Rom,
Hyben
& Havtorn

DEN GULE

Alk. 8.5% - 1  cocktail

Gin,
Hyldeblomst & 
Ingefær

DEN HVIDE

En forfriskende cocktail til dig, der 
elsker Dark & Stormy, Tom Collins og 
Gin & Tonic.

Alk. 8.5% - 1  cocktail

Vodka,
 Jordbær,
& Rabarber

DEN RØDE

Alk. 8.5% - 1  cocktail

Kommer i:

- Flasker á 200 ml

- Flasker á 750 ml

- Fustager á 20 l

Kommer i:

- Flasker á 200 ml

- Flasker á 750 ml

- Fustager á 20 l

Kommer i:

- Flasker á 200 ml

- Flasker á 750 ml

- Fustager á 20 l

Sødmefuld, frisk og krydret. Den
perfekte medspiller til maden, i ste-
det for det sædvanlige glas vin.

Det elegante og moderne svar
på en Espresso Martini - en vaske-
ægte after-dinner oplevelse.

Karamelliseret 
Rom, Espresso
& Chokoladebitter

DEN SORTE

Alk. 8.5% - 1  cocktail

Valnøddevodka, 
Brombær
& Basilikum

DEN BORDEAUX

Alk. 8.5% - 1  cocktail

Gin,
Gulerod
& Æblemost

DEN ORANGE

Grøntsager i en cocktail, kan man
virkelig det? JA, JA og JA! En for-
friskende cocktail for de modige.

Alk. 8.5% - 1  cocktail

Kommer i:

- Flasker á 200 ml

- Flasker á 750 ml

- Fustager á 20 l

Kommer i:

- Flasker á 200 ml

Kommer i:

- Flasker á 200 ml

- Flasker á 750 ml

- Fustager á 20 l

BrambleMojito
Passion 
Martini

Passionens sødme og limens skar-
phed forenes i en ren vodka-base, 
der giver en lækker, tropisk smag-
soplevelse.

Alk. 7.5% - 1 cocktail

Kommer i:

- Flasker á 180 ml

- Fustager á 20 l

Let perlende med en velafbal-
anceret skarphed fra både mynte 
og lime, der skærer igennem den 
karakteristiske sødme, der kommer 
fra rørsukkeren.

Alk. 7.5% - 1 cocktail

Kommer i:

- Flasker á 180 ml

- Fustager á 20 l

Fyldig, frisk og frugtig! I vores Bram-
ble, kombinerer vi gin med masser 
af bær og citrusnoter, alt imens 
en subtil antydning af koriander og 
salvie giver dybde.

Alk. 7.5% - 1 cocktail

Kommer i:

- Flasker á 180 ml

- Fustager á 20 l

Fremtrædende smage af
friskpresset ingefær og syrlige
noter af modne citroner.

Stormy Rum
& Ginger

Alk. 8.5% - 1  cocktail

Gin
& Tonic

En klassisk, halvtør GT med 
fremtrædende smage af vilde en-
ebær, citron og hyldeblomst.

Alk. 8.5% - 1  cocktail

Kommer i:

- Fustager á 20 l

Kommer i:

- Fustager á 20 l



Husk nu
I skal have lige præcis det i har brug for. 

Tøv ikke med at kontakte vores eventansvarlige, Oliver, og få et 
uforpligtende tilbud efter jeres behov. Hjælp ham på vej ved 

at oplyse ham om estimeret antal gæster og forventet budget.

oliver@nohrlund.com 
(+45) 4116 0191

Sammen kan vi gøre jeres bryllup helt specielt
Se mere på: nohrlund.dk

http://www.nohrlund.dk

