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Bryllup på
Britannia Hotel





Kjære kommende brudepar

Gratulerer med den store begivenheten! 

Vi gleder oss til å ønske dere velkommen til et eventyrlig 
bryllup her hos oss på Britannia. Skap minner for livet 
med deres nære og kjære i staselige omgivelser, med 
vidunderlige matretter og vin i ypperste kvalitet. Her får 
dere alt servert på femstjerners nivå.

Hos oss blir nemlig ingenting overlatt til tilfeldighetene. 
Vi har hatt æren av å være vertskap for livets magiske 
øyeblikk i over 150 år. Fra små, intime feiringer til store, 
kongelige bryllup. Nå er det deres tur, og dere får 

selvfølgelig den samme eksklusiviteten, herskapeligheten 
og profesjonaliteten.

Vi ønsker å gjøre dagen deres helt spesiell. 
Det dedikerte bryllupsteamet vårt sørger for at dagen 
innfrir forventningene, og kanskje til og med overgår dem. 
Dere kommer til å bli omgitt av luksus og eleganse fra 
første steg på den røde løperen. Det er kanskje vanskelig  
å ikke forestille seg bryllupet – den første dagen i resten  
av livet sammen – i disse glamorøse omgivelsene?

På Britannia blir drømmer til virkelighet.

Den første dagen 
i resten av livet. 
Sammen.
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Bryllupspakker



Ingen par er som dere. Derfor vil vi legge til rette for en bryllupsfeiring som er like unik som 
kjærligheten dere to imellom. Hvis dere vil, kan dere starte med blanke ark – og støtte dere  
til erfaringen til bryllupsekspertene våre. Ønsker dere derimot litt starthjelp, kan dere velge  

en av bryllupspakkene våre, som allerede er satt sammen for å skape en enestående bryllupsfeiring. 
Superior-pakken inneholder alle elementene som trengs for å få en uforglemmelig dag.  

Dere kan selvfølgelig justere innholdet slik at alle ønskene deres går i oppfyllelse. Dere finner  
oversikt over prisene i innstikket. 

Deluxe-pakken inneholder flere oppgraderinger som gir dere drømmebryllupet med stor D. Pakken kan 
selvfølgelig tilpasses slik at feiringen blir perfekt for nettopp dere to. På de neste sidene finner dere 
flere elementer dere kan vurdere, slik at feiringen blir akkurat så eventyrlig som dere drømmer om. 

Champagne som aperitif

Treretters middag

Vin-/drikkepakke

En spesiallaget bryllupskake

Kaffe

Blomster og borddekorasjoner

Menyer til bordet

Prøvemiddag for brudeparet

Overnatting i deluxe rom for brudeparet* 

Champagne som aperitif, med påfyll 

Kanapeer ved ankomst

Treretters middag

Oppgradert vin-/drikkepakke

En spesiallaget bryllupskake

Kaffe

Blomster og borddekorasjoner

Menyer til bordet

Prøvemiddag for brudeparet

Overnatting i deluxe suite for brudeparet* 

PAKKEN INNEHOLDER

PAKKEN INNEHOLDER

Dere kan benytte pakkene når dere og gjestene teller 30 personer eller mer. 
Selskapslokalet er inkludert i pakkene og blir presentert etter tilgjengelighet og størrelsen 

på selskapet. Speilsalen er ikke inkludert i pakkene, men kan bestilles etter avtale. 
* Når brudefølget er på 70 gjester eller mer.

BRITANNIA 
SUPERIOR BRYLLUPSPAKKE

BRITANNIA 
DELUXE BRYLLUPSPAKKE
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Lokaler
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8LOKALER

Lokaler Mye handler om å finne det riktige bryllupslokalet. 
Dere kan velge mellom flere staselige selskapsrom her på 
Britannia Hotel, enten dere planlegger et stort, herskapelig 
bryllup eller en intim feiring med de nærmeste. Til en 
større bryllupsfeiring kan dere velge mellom fortryllende 
Palmehaven og Britannia Hall. Har dere en kortere 
gjesteliste, vil det historiske og elegante Wedel Jarlsberg 
passe dere utmerket. Eller drømmer dere om en helt unik 
opplevelse i selveste Speilsalen?

“Når jeg går inn i denne elegante atmosfæren, 
føler jeg at jeg er en del av historien.” – Sissel Kyrkjebø
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KAKEBORD GAVEBORDHOVEDBORD

10LOKALER

Britannia Hall Slik kan et bordoppsett til bryllupsfest i Britannia Hall se ut. Her har 
vi plassert åtte gjester rundt hvert bord, i tillegg er det god plass til 
hovedbord, scene, kakebord og gavebord. De runde bordene har plass 
til opptil ni gjester, og salen har plass til opptil 18 bord. På neste 
side får du oversikt over alle detaljer. Snakk gjerne med bryllups-
planleggeren for å finne bordoppsettet som passer perfekt for dere. 

11



SCENE

10 LOKALER

Palmehaven I Palmehaven er det mulig å sette opp mange ulike bordoppsett. 
Her ser du et eksempel med 149 gjester til bords hvor gjestene får 
godt med albuerom og rikelig plass rundt bordene. Vi har plassert et 
rundt bord i midten, ved siden av fontenen. Det gir plass til en scene 
med underholdning og brudevals på det flislagte gulvet. De skraverte 
bordene kan legges til for at enda flere gjester kan bli med på feiringen.

11



12LOKALER

Speilsalen Den praktfulle Speilsalen ble renovert i 2020 for å skape en mer 
intim atmosfære. Om dere skulle ha mange bryllupsgjester på listen, 
anbefaler vi likevel ikke å plassere dem ved kaviarbaren eller  
chef’s table (de skraverte benkene du ser øverst og nederst på 
illustrasjonsbildet). 

13



KAKEBORD GAVEBORD

PEIS

12 LOKALER

Wedel Jarlsberg Dette er det mest tradisjonsrike rommet vi kan by på. I eksempelet 
på bordplassering ser du tre runde bord med plass til åtte gjester. 
Vi kan få plass til ni gjester rundt bordet dersom det passer bedre 
med antallet som kommer og feirer med dere. For å utnytte plassen 
optimalt anbefaler vi å erstatte de runde bordene med et elegant 
langbord.

LO K A L E

Størrelse 285 kvm 476 kvm 146 kvm 62 kvm

5,5 m Takhøyde i Haven:
7,10 meter. Takhøyde
på plannivå 3,6 meter

5 m 3,5 mTakhøyde

18 × 15,5 m 26 × 16 m 16,9 × 8,6 m 12,5 × 5 mLengde/bredde

Info Mobil scene på
8-16 kvm.

Bankettoppsett: 
232 med scene
Bankettoppsett: 
207 med scene 
og buffeer 

Vanlig oppsett: 
32 pers på runde bord 
og 6 pers på chef’s 
table og 4 pers i 
kaviarbaren. Se bordplan.

Ikke fastmontert 
bilde eller lyd i salen.

40 na na 30Kongebord
(3 skiver i bredden)

Rundbord
(8-9 pers per bord)

162 
(18 bord inkl. scene)

na na 24 
(3 bord)

Småbord/
fastmontert

200
(25 bord à 8 pers)

240 45 32
(4 bord à 8 pers)

BRITANNIA HALL PALMEHAVEN SPEILSALEN WEDEL JARLSBERG

13







16LOKALER

Britannia Hall

Dette er Trondheims klassiske ballsal med høy takhøyde, 
vakre lysekroner, vegger dekket med kjente kunstverk 
og vinduer som strekker seg fra gulv til tak. De perfekte 
omgivelsene for ekteskapets første vals. 

Her får dere plass til en storslagen bryllupsmiddag med bordformasjonen 
som passer selskapet best, mottakelse med lekre cocktailer og et formidabelt 
dansegulv. Salen, som nylig ble renovert, har moderne lydteknologi med 
høyttalere skjult i veggene og en flyttbar scene. Ballsalen kan også knyttes 
sammen med lobbyen, som er kledd i vakker marmor. Britannia Hall er 
bryllupslokalet for dere som ønsker et lokale som kan skreddersys, samtidig  
som det beholder all sin eleganse og klasse. 

Selskapslokalet kan ta imot inntil 180 personer til en høytidelig bryllupsfest. 

17
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I Britannia Hall setter et 
bemerkelsesverdig triptyk av 
Håkon Bleken og Håkon Gullvåg 
en del av rammen rundt 
bryllupsfeiringen. Kunstverket 
måler imponerende 4 ganger 
12 meter. 
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18LOKALER

Palmehaven åpnet for første gang på 17. mai 
i 1918. Det historiske rommet har siden den 
gang vært stedet for utallige høytidelige 
selskaper, og er et kjært bryllupsminne for 
mange ektepar. 

Palmehaven

Med sin unike arkitektur, eksotiske palmer 
og stjernehimmel lager Palmehaven en 
varm og intim ramme rundt feiringen av 
kjærligheten. I dette rommet går drømmene 
i oppfyllelse. 

Det fine med Palmehaven – en oase midt i byen – er at lokalet 
passer både for små og store selskaper. Disse veggene har 
vært vitne til utallige høytidelige bryllupsfeiringer. Kongelige 
har sittet i disse stolene før deg og fått servert førsteklasses 
retter og eksepsjonell service. Akkurat som du kan vente deg 
i ditt eget bryllup. Her er det duket for de mest minnerike 
bryllupene.

Palmehaven har plass til inntil 240 gjester når hele rommet 
benyttes.

19
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20

Wedel Jarlsberg

I tilknytning til glamorøse Britannia Bar 
finner du Wedel Jarlsberg. Det historiske 
rommet gir en intim atmosfære for en 
bryllupsfeiring med dine nærmeste. 

Wedel Jarlsberg har vegger dekket med historiske malerier 
med motiver fra 1920-tallets Trondheim. To majestetiske 
lysekroner henger ned fra taket og setter på grasiøst vis 
kronen på verket. Med sin eleganse og historiske atmosfære 
vil vårt minste lokale gi dere en stor og minnerik opplevelse. 
Den utsøkte maten, den nøye utvalgte vinen og den 
femstjerners servicen gjør feiringen intim, personlig  
– og helt eventyrlig. 

Det lune, høytidelige rommet ønsker selskap med  
15–32 gjester hjertelig velkommen.

21



20 LOKALER

De store maleriene i Wedel 
Jarlsberg, som viser flere av 
Trondheims landemerker, ble 
donert av Jarle Berg i 1929 som 
betaling for regningen han ikke 
hadde penger til å betale (!). 

21
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22 LOKALER

VÅR MICHELIN- 
STJERNE

Den kulinariske dansen i Speilsalen  
er ledet av Christopher Davidsen,  

som ble verdensmester i kokkekunst 
i 2014 og tok sølv i prestisjetunge 

Bocuse d´Or i 2017.

Speilsalen fikk sin første Michelin 
stjerne i 2020, bare ti måneder  

etter åpning. 

Christopher Davidsens kokkekunst 
blir servert til perfeksjon i salen 

som har vært vertskap for de mest 
prestisjefylte selskapene. Et bryllup 

i Speilsalen blir en enestående 
opplevelse både for dere og gjestene. 

Speilsalen

Å feire kjærligheten i majestetiske Speilsalen 
er noe av det mest unike dere kan unne 
dere. Dette er et av Britannias eldste rom 
– skapt for å feire de mest høytidelige 
markeringer. Salen er som et hellig rom, 
omkranset av vakre speil og utsmykninger. 
På mange måter kan Speilsalen minne om 
ballsalen i et storslått palass.

Rommets historiske prakt følges av gastronomiske gleder 
belønnet med Michelin-stjerne. I Speilsalen får du nyte de 
fineste norske råvarer, tilberedt med kunnskap og kjærlighet. 
Oppmerksomheten ligger i hver minste detalj, som til 
sammen skaper de store smaksopplevelsene. Ønsker du et  
førsteklasses bryllup, er dette stedet ønskene dine blir oppfylt. 

Speilsalen har plass til 45 feststemte personer.

23
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Mat &
Drikke
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26 MAT & DRIKKE

Mat & Drikke Britannia Hotel ligger midt i hjertet av 
Trøndelag, som med sine skoger, fjorder og gårder er en av 
verdens fremste matregioner. Derfor er det helt naturlig at 
de fantastiske, trønderske råvarene legger grunnlaget for 
matlagingen her på Britannia Hotel, akkompagnert med 
nøye utvalgte internasjonale ingredienser. Med kokker 
i verdensklasse kan du være sikker på at matvarene blir 
utnyttet med både respekt og kjærlighet. De prisbelønte 
sommelierene våre velger ut den perfekte vinmatchen til 
rettene, mens de profesjonelle servitørene sørger for at 
dere har alt dere trenger underveis i matreisen.

“Vi bruker sjeldne og ulike råvarer og har flere av de aller dyktigste 
kokker her. Det er grunnen til at Trondheim har blitt den nye 
hovedstaden for matopplevelser i Norge.” – Mikael Forselius
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28MAT & DRIKKE

APERITIF & KANAPEER 

Ingenting starter bryllupsmiddagen  
bedre enn et glass bobler og innbydende 
kanapeer, alt servert i stil med Britannias 
femstjerners varemerke. 

Menyen med kanapeer er perfeksjonert over tid. Tilbake-
meldingene gjør oss trygge på at de små munnfullene også 
kommer til å falle i smak hos dine gjester. En eksklusiv og 
velsmakende snack til å akkompagnere velkomstboblene 
setter tonen for resten av kvelden på en velkomponert måte. 
Blinis, terter, ost, små kaviarretter – hva ønsker du  
å se på fatet? Kanapeene lages av råvarene naturen har  
å by på til enhver tid, og kan alltid tilpasses spesifikke 
ønsker.
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30MAT & DRIKKE

BRYLLUPSMIDDAG
Maten og drikken spiller sjelden en større 
rolle enn når livets viktigste milepæler 
skal feires. Og få feiringer er viktigere enn 
akkurat denne: bryllupsdagen deres. 

La oss få lov til å lage det perfekte måltidet til bryllupet 
deres, skreddersydd etter hva dere selv liker. Vi har flere 
menyforslag å by på, som alle vil gi gjestene vann i munn. 
Britannia Hotel har intet mindre enn 150 års erfaring med  
å lage magiske menyer til alt fra bankettmiddager til  
utsøkte buffeer. Og selvfølgelig storslåtte bryllupsfeiringer. 

Bryllupsmiddagen på Britannia kommer til å gi dere 
smaksopplevelser som dere fortsatt snakker om den  
dagen gullbryllupet skal feires.
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32MAT & DRIKKE

VIN- & DRIKKEPAKKER

På Britannia legger vi vekt på at maten 
og vinen skal utfylle hverandre. Enten 
selskapet ditt er stort eller lite, sørger vi  
for at detaljene blir ivaretatt – og at dere 
får den optimale opplevelsen

Teamet av sommelierer dykker ned i samlingen på 10 000 
vinflasker og tar deg med på en reise gjennom land og 
vindistrikt. Vi lager en vinpakke som både matcher maten 
og tilfredsstiller smaksløkene. Nyt nye og spennende viner, 
alkoholfrie alternativer, for ikke å nevne ettertraktede 
klassikere fra den unike vinkjelleren vår.
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34 MAT & DRIKKE

KAKER

Et av de mest høytidelige øyeblikkene er 
når bryllupskaken kommer inn, og dere tar 
hverandres hender for å kutte det første 
stykket – som ektepar.

Bryllupskaken skal være en fryd for øyet, men også for 
ganen. Konditorene våre visper sammen smaker som 
overgår de søteste drømmer, og dekorerer kaken i stil med 
resten av bryllupet. I tillegg kan vi fylle kakebordet med alle 
favorittkakene deres.

35







MAT & DRIKKE

“Klassikerne serveres med respekt, 
mens signaturdrinkene serveres 
med stolthet.”

C O C KTA I LS  /  AV EC

Utover kvelden får dere nyte Britannias velkomponerte 
drinker. Glassene fylles med eller uten alkohol – etter 
hva dere og gjestene ønsker. Hva enn bestillingen er, 
blir drinkene servert på mesterlig vis fra start til slutt.
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4040MAT & DRIKKE

“De beste samtalene spirer frem 
i de sene nattetimer …”

N AT T M AT

Bryllupsdagen går ofte så altfor fort, men dere ønsker 
selvfølgelig at den skal vare i all evighet. Når danseløvene 
kvikner til og feststemningen nærmer seg taket, er akkurat 
det riktige tidspunktet for å sette frem litt smått, godt og 
salt på bordet. Dere kan velge fra en meny med nattmat 
som passer helt perfekt for nattens festlige helter. 

Servitørene våre sørger for at femstjerners-feiringen varer 
akkurat så lenge dere selv ønsker.
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Rom
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44

Britannia Hotel byr på 224 vakkert designede rom  
og suiter, alle med eksklusive marmorfliser på 
badene, deilige Hästens-senger og alle andre 
fasiliteter du forventer av et femstjerners hotell. 
Da hotellet gjenåpnet dørene i 2019 etter tre år 
med totalrenovering, ble ingenting spart på.  
Feir bryllupet her i Trondheim og få en god natts 
søvn i et av de luksuriøse rommene våre – både  
før og etter bryllupsdagen. 

Bestill frokost til rommet, eller start den store 
dagen med alt du har lyst på fra buffeen eller  
à la carte-menyen i ærverdige Palmehaven. 

Rommene

45



44 Tårnsuiten
Lev i sus og dus, og umåtelig luksus i Tårnsuiten. 
Den største og mest eksklusive suiten på 
220 kvadratmeter ligger i den ikoniske kuppelen 
du ser på hotellets fasade. Heisen fører dere 
direkte fra parkeringskjelleren og rett til hotellets 
førsteklasses toppleilighet. 

Her får dere en privat lobby, et privat kjøkken, 
en storslagen spisestue, eget vinskap, to stuer, 
peis, et flygel og muligheten til å koble rommet 
til 14 flere rom. Her bor dere som kongelige. 
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46Signatursuiten
Denne romslige luksus-suiten finner du i den 
historiske fløyen fra 1897. Her får dere alle 
fasilitetene dere trenger for ekstra plass og 
komfort. Dere nyter godt av et romslig sitte-
område med sofa og spisebord, garderober 
og ditt eget “glam-rom” for å bli klar til den 
store dagen. 

Badet er vakkert designet i marmor, og du kan 
nyte et avslappende bad i det ikoniske gull-
badekaret fra Catchpole and Rye. Hvis dere vil, 
kan dere utvide med et ekstra soverom. 
Da får dere 104 kvadratmeter tilgjengelig for 
bare dere. I signatursuiten får dere bo luksuriøst 
både før, under og etter bryllupet. 
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Juniorsuiter
Vil du lade opp til bryllupsfeiringen med en 
ordentlig god natts søvn i en vidunderlig king 
size seng? Det får du i juniorsuiten. Hver 
suite er unikt designet og innredet, og vil 
gi dere den luksuriøse basen bryllupsdagen 
deres fortjener. Juniorsuitene er romslige 
og har stor takhøyde. Med sine 40 kvadrat-
meter får dere plass til alt dere har i 
kofferten – og gavene dere skal ta med hjem.
 

Om morgenen kan dere invitere de 
nærmeste inn på rommet for å hjelpe til  
med brudekjole og slør. Juniorsuitene er 
møblert med et romslig sitteområde som 
består av en komfortabel sofa og lenestol. 
Badet har dobbel servant og er luksuriøst 
kledd i marmor. Juniorsuitene ligger på 
hjørnene av den historiske delen fra 1897 
og oser av eksklusivitet med sine store, 
elegante vinduer på hver sin side av rommet. 
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Executive & Deluxe suiter
I disse vakre suitene får dere privatliv, eksklusivitet og stil i akkurat like 
store mengder. Suitene gir dere mye plass og naturlig lys, god søvn i 
komfortable senger og alle fasiliteter dere trenger for å bli klare til den 
store begivenheten. 

Executive-suiten har et gjennomført elegant design som går gjennom 
soverommet, spisestuen, badet, gjestebadet og stuen. Dere kan stå 
sammen og nyte utsikten over Trondheim ikke bare fra én, men to 
balkonger. De splitter nye 46 kvadrat store deluxe-suitene ble  
ferdigstilt i 2021. Her får dere to separate bad, et stort og komfortabelt 
sitteområde, for ikke å nevne et eget sminkebord med ekstra godt lys. 
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48 Deluxe 1897 rom
De romslige deluxe-rommene ligger i den historiske 
fløyen fra 1897. Flere av rommene har den klassiske 
høye takhøyden, og de har alle luksuriøse og 
tekniske finesser som dere kommer til å elske. 

Den legendariske svenske sengeprodusenten 
Hästens sørger for at dere får en god natts søvn  
før den store dagen. I deluxe-rommet får dere 
også sove i myke dundyner med sengetøy i 
100 prosent bomull, og hvile hodet på store, 
komfortable puter fra Höie. Lad opp i en king size 
seng i luftige, elegante omgivelser. 

Ønsker også gjestene å bo på hotellet? Vi har 
mange deluxe- og superior-rom å tilby, slik at hele 
brudefølget får bo under samme tak. 
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Spa &
Fitness

Britannia Spa & Fitness er en moderne oase, skapt 
for at du skal finne roen. Nyt en avslappende 
massasje, flyt under stjernehimmelen og ta noen 
rolige svømmetak. Kjenn varmen fra saunaen, 
dampbadet eller den infrarøde badstuen. Og om 
det frister med en treningsøkt, tar du turen innom 
den velutstyrte treningssalen. Britannia har alt  
du trenger for rekreasjon og revitalisering. 
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Hjertelig 
velkommen
I over 150 år har Britannia Hotel lagt stor ære i hvordan 
gjestene ønskes velkommen. Helt siden grunnleggeren 
Andreas Myhre sa disse velkjente ordene:

“We speak English  
and we serve 5 o’clock tea.”

Den dag i dag serverer vi fortsatt Afternoon tea i 
Palmehaven, et populært konsept som kan bidra til å gjøre 
bryllupshelgen ekstra spesiell. Vi kan også legge til noen 
femstjerners finesser for dere, som velkomstgaver til 
gjestene: blomster, sjokolade, små overraskelseskurver  
og champagne. 

Vi kan også lage personlige hilsener for dere, og oppgradere 
opplevelsen enda et hakk med luksuriøse spa-sett.  
Her på Britannia Hotel har vi flere signaturprodukter 
– alt fra vår egen ost, honning, te og kaffe til en vakker 
jubileumsbok som feirer de første 150 årene av Britannias 
historie. 

 

BEROLIGENDE 
BEHANDLINGER

 
 

Atmosfæren i spaet vil alltid være  
rolig og fredelig. Her har bare 

hotellgjester og de som har bestilt 
behandlinger tilgang. 

Spa-menyen byr på mange ulike 
massasjebehandlinger, wraps 

og skrubbing, pedikyr og manikyr, 
ansiktsbehandlinger – og 

spesialbehandlinger for herrene. 
Du velger akkurat det du trenger. 

Hva med en behandling side om side 
som nygifte? Bli en dag lenger,  

og nyt en “shared room treatment” 
dagen derpå. 
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BLOMSTER 
& STYLING
DE FINESTE 
DEKORASJONENE 
TIL DEN 
UFORGLEMMELIGE 
DAGEN. 

Når dere har haket av for de store valgene, 
som lokale og kjole, er det floristen som 
legger siste hånd på verket. Blomstene 
og dekorasjonene skal stå i stil med dere 
to – og stilen dere ønsker for bryllupet. 
Det er vårt privilegium å få lov til å skape 
rammene for bryllupet dere drømmer om. 

Den profesjonelle og dyktige floristen kaster magisk 
blomsterstøv over brudebuketten din, buketter til 
brudepikene, corsage, borddekorasjoner – og mer til.  
Alt matcher og bygger opp under fargepaletten dere  
har valgt. Floristen kan sette sammen blomstene etter  
hva dere selv har på ønskelisten, eller dere kan bestille  
fra blomstermenyen vår. 

Det er de små detaljene som skaper helheten. Vi kan ta  
ansvar for design og profesjonell printing av menyer, 
bordkart, lamper, lys og andre dekorasjoner som må med. 
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TRANSPORT
HVOR ENN  
DU REISER,  
REIS MED STIL.

Britannia Hotel har en bilpark med eksklusive 
biler, som kan brukes til alt fra flyplasstransport 
til bryllupssjåfør og fotografering. 

Bilene, som vår ikoniske, helelektriske London Black Cab og 
luksuriøse Mercedes-Maybach S-Class, gir dere en kjøretur med 
ypperste stil og komfort. Sjåførene våre, kledd med hvite hansker, 
sørger for at du kommer deg dit du skal i tide – og med klasse. 

Er dere flere som skal av gårde i samme bil? Vi har også en 7-seter 
Mercedes som dere kan benytte dere av. Og dersom dere reiser  
med din egen bil, husk at våre hyggelige “doormen” gladelig parkerer 
bilen når dere kommer til hotellet.
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Feiring over 
flere dager
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62FEIRING OVER FLERE DAGER

Feiring over flere dager Feiring over flere dager Britannia 
Hotel er en destinasjon i seg selv med seks unike 
restaurant- og barkonsept, et spa- og velværesenter,  
og en rekke kurs og aktiviteter for å berike kropp og sinn. 
Unn dere selv flere overnattinger, spis frokost på sengen, 
nyt spabehandlinger og andre opplevelser både før og 
etter den store dagen – for en fullkommen bryllupsfeiring. 

“Det finnes bare én lykke i livet:  
å elske og bli elsket.”– George Sand
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SPEILSALEN

Verten for Speilsalen er ingen ringere enn 
Christopher Davidsen, som ble verdensmester 
i kokkekunst i 2014 og tok sølv i prestisjetunge 
Bocuse d´Or i 2017. Han tar dere med på en 
kulinarisk reise. Med fokus på lokale produkter 
perfeksjonerer han smakene og serverer retter 
dere aldri har spist maken til. I februar 2020, 
bare 10 måneder etter åpningen, ble Speilsalen 
anerkjent med sin første Michelin-stjerne.

Restauranten er et ettertraktet reisemål for  
dem som verdsetter kulinariske opplevelser.  
For godt til å gå glipp av når dere først er på 
huset? Del et ekstraordinært måltid i Speilsalen 
som en del av bryllupshelgen – enten bare  
dere to, eller sammen med gjestene.

FEIRING OVER FLERE DAGER

Visste du at...
dere kan reservere Speilsalen som en privat frokostsal? 
Her, i et av Britannias mest herskapelige rom, kan dere 
nyte femstjerners frokost med hele brudefølget.
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JONATHAN GRILL

Et måltid på Jonathan Grill er en sjarmerende, 
ren og ærlig opplevelse – en eksplosjon av ild, tre 
og stein. Britannia Hotel har alltid vært et hus 
med internasjonale impulser, og aldri har dette 
vært tydeligere enn på de fresende grillene i den 
moderniserte kjellerrestauranten. 

Her får du to restauranter i én. På den ene siden 
har du à la carte-tilbudet, som spesialiserer 
seg på de mest utsøkte kuttene fra kjøleskapet 
for tørrmodning. På den andre siden finner du 
grillbordene, en unik matopplevelse hvor dere 
griller maten selv på japanske bordgriller. Med en 
rekke private rom og små, intime sittegrupper blir 
opplevelsen en morsom måte å bryte isen på for 
familier som møtes for første gang. 

FEIRING OVER FLERE DAGER

Visste du at...
Jonathan Grill er den første norske restauranten 
som har japanske griller integrert i bordene?
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BRASSERIE BRITANNIA

Brasserie Britannia er selve hjørnesteinen i 
Britannia Hotel. Kom innom og opplev god mat 
servert i høyt tempo, på uformelt vis. Dette er 
restauranten for dere som setter pris på delikate 
retter i en uformell, men elegant og pulserende 
setting. 

Enten det er en smakfull lunsj eller en 
velkomponert middag dere vil nyte sammen 
med venner og familie dagen før dagen, får 
dere en hyggelig setting på Brasserie Britannia. 
Kvalitetsmat kombineres med et bredt utvalg av 
vin og øl på fat. Her finner dere franske klassikere 
som løksuppe og croque monsieurs på menyen, 
sammen med andre smakfulle retter etter hva 
sesongen byr på. 

FEIRING OVER FLERE DAGER

Visste du at...
blant brasseriets utvalg av øl på fat finner du flere 
brygg som er laget kun for Britannia Hotel?
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VINBAREN

Vinbaren er en levende vinkjeller. Én bar, tre 
smakerom og 10 000 flasker av verdens beste 
viner. Når du går ned i dette hellige rommet står 
du blant det bredeste utvalget av viner som 
finnes i Norge. Til vinen får du bite i deilige oster 
og spekemat, servert av de beste sommelierene  
i regionen. 

Bryllupsnerver blir fort glemt i den behagelige 
og avslappende atmosfæren i Vinbaren. 
Omgivelsene gir dere rom for refleksjon sammen 
med de fineste viner, en aktivitet som gir 
bryllupsarrangementet dybde. 

FEIRING OVER FLERE DAGER

Visste du at...
det er mulig å leie Vinbaren til vinsmaking  
sammen med selskapet ditt? 
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BRITANNIA BAR

Tidløst, sofistikert og elegant – her kan 
bryllupsgjestene møtes, slappe av med et glass, 
bli kjent med hverandre og dele sine beste 
historier om det lykkelige paret. 

Britannia Bar har satt en ny standard for 
cocktailer, og har et attraktivt utvalg av 
signaturdrinker. Klassikerne serveres selvfølgelig 
til perfeksjon. Barens prisbelønte meny 
gjenspeiler historien til både byen og hotellet. 
Å nyte en kveldsdrink sammen med din 
fremtidige familie i dette rommet, blir å gå  
i fotsporene til mange brudepar før deg. 
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PALMEHAVEN

Den episke ballsalen med palmetrær er ikke bare 
stedet for livets største feiringer, det er også 
hotellets bankende hjerte og et av våre mest 
ikoniske rom. 

I Palmehaven får du servert en frokost som du 
ikke finner andre steder i Norge: en smakfullt 
presentert buffé med et bred utvalg av oster og 
kjøttpålegg fra prisbelønte norske produsenter. 
Selvsagt sammen med deilige frokostretter 
tilberedt på bestilling av de mesterlige kokkene vi 
har på kjøkkenet. Ta en titt på à la carte-menyen 
som står klar på bordet. Palmehaven er også 
stedet hvor hotellets evigpopulære Afternoon Tea 
serveres. Ingen bryllupsfeiring på Britannia Hotel 
ville vært komplett uten et kyss over bordet i 
dette ærverdige rommet. 
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72KONTAKT

Ta gjerne kontakt for en hyggelig bryllupssamtale. 
Vi gleder oss til å fortelle mer om hva dere kan se fram til 
med bryllupsfeiring på ærverdige Britannia Hotel.

Tlf: +47 7380 0809
bryllup@britannia.no

Britannia Hotel
Dronningens gate 5
7011 Trondheim
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