
Bryllupsfeiring 
ved Nordvegen 
Historiesenter



VELKOMMEN TIL 
BRYLLUPSFEIRING 
VED NORGES ELDSTE 
KONGESETE!
Gjennom utsikten fra festbordet kikkes det inn i 
forhistorien; 
det urørte landskapet langs skipsleden “Nordvegen” 
ligger som et bakteppe for festopplevelsen.

Ved Nordvegen Historiesenter kan vi dekke opp til ca 
100 personer til bryllupsmiddag og menyene vi tilbyr 
utvikles og tilberedes av Lothes Mat og Vinhus.

Under festen kan dere også benytte dere av 
historiesenterets 1800 kvadratmeter store utstilling 
i underetasjen. 



Den store dagen feires i historiske omgivelser, 
med førsteklasses mat i staselige lokaler.

Vikingkongenes rike inviterer til bryllupsfest med 
Norsk kulturarv som en vakker ramme rundt den 
store dagen. 

I over 3000 år satt det fyrster og konger på 
Avaldsnes og kontrollerte skipstrafikken som ble 
tvunget inn gjennom det smale Karmsundet.

Forrett

Lokalsalat med suldalsskinke 
med økologisk fetaost

eller
Lothes fiskesuppe med dagens fangst 

og finkuttede rotgrønnsaker

Hovedrett

Filet av okse med sesongens grønnsaker, 
bakte småpoteter, sjysaus

eller
Breiflabb med sesongens grønnsaker, 

bakte småpoteter, frisk smørsaus

Dessert

Sjokoladefondant 
med vaniljeparfait og bærkompott

eller
Pannacotta med friske bær

SELSKAPSMENY



VI FØLGER TIL EN HVER TID DE 
AKTUELLE SMITTEVERNREGLENE

opplevavaldsnes.no 
 52 81 24 00 

post@opplevavaldsnes.no

PRAKTISK INFORMASJON  
TIL BRYLLUPSFEIRING:
Serveringspersonell og alt utstyr til oppdekking, 
møbler, oppvask, rydding og vasking er inkludert i 
prisen.

Kaker og kakebord: Kaker kan leveres i senterets 
åpningstid. Oppdekking til kaffe og kaker kr. 35,- pr 
pers inkludert kaffe. Vi har noen kakespader og 
kakefat, men ta gjerne med noen selv. 

Tøyduker kan leies, men vi har fine papirduker av 
god kvalitet som er inkludert i prisen og standard 
hvite servietter. Pynting må foregå i vår åpningstid. 
For pynting etter åpningstid faktureres kr. 650,- pr 
time. Hvis andre servietter ønskes, må de leveres 
ferdigbrettet senest dagen før. 

Vi serverer frem til kl. 01.00 - stengetid hos oss er 
kl. 01.30. Brudeparet må selv sørge for at personlige 
eiendeler som gaver og dekorasjoner ryddes bort etter 
arrangementet.


