
 

 

  

IT’S A LOVE STORY!  

 

Vidste I, at Fredensborg Slot blev bygget på en kærlighedshistorie mellem Kong Frederik den IV og Anna Sophie 

Reventlow?  

 

Kongen byggede Store Kro samtidigt med at han opførte slottet tilbage i starten af 1720’erne. Kroen fungerede som 

Kongens mødested, hvorfra han kunne mødes med rigets etater og styre landet, uden at det forstyrrede privat- og 

kærlighedslivet på slottet.  

Og lige netop kærlighed, er essensen og fundamentet af Store Kro i dag, næsten 300 år efter det hele begyndte. Det er 

kærlighed til de bedste råvarer og den bedste smag, der driver alle vores kokke når maden tilberedes.  

Det er kærlighed til service og værtskab som alle tjenere, værter og værtinder på Store Kro møder dig med under dit 

besøg.  

 Fredensborg Store Kro er kendetegnet ved den gode mad og afslappede atmosfære. Hos os sætter vi en ære i at 

skræddersy festen så den passer lige præcis til jer, og vi går gerne den ekstra mil for at I får lige præcis den 

bryllupsdag I drømmer om.    

 Vores menuer skifter efter årstiden, og vi tilbyder på den måde altid sæsonens mest friske råvarer. Vi kærer om 

smagen, duften og fryden for øjet, så I og jeres gæster oplever den forkælelse det skal være, at komme til fest på Store 

Kro.  

 I omgivelser med Esrum sø og Fredensborg Slot og slotspark som nabo, indbydes I og jeres gæster til en afslappet 

gåtur i slotsparken eller en bådfartstur på Esrum sø – fx næste dag efter morgenmaden.  
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BRYLLUPSPAKKE 

8 timers arrangement 

(start kl. 17.00/18.00) 

 

 Velkomstdrink  

Isvand og brød på bordene  

4-retters menu  

Selskabsvine ad libitum under middagen  

Kaffe/the  

Simple blomster  

DKK 1.195,- pr. person  

 

BAR  

Softbar, 3 timer ad libitum (vin/øl/vand) DKK 295,- pr. person  

Fri festbar, 3 timer ad libitum (vin/øl/vand/spiritus) DKK 395,- pr. person 

 Cocktailbar, 3 timer (drinks/vin/øl/vand) DKK 495,- pr. person 

 

Vi vil meget gerne vise Jer rundt i vores historiske rammer – ring eller skriv for en fremvisning.  

 

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JER VARMT VELKOMMEN INDENFOR PÅ FREDENSBORG STORE KRO 
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