
Livø ophold og priser 2018 
Midlertidig prisliste, som kan blive justeret med nye sæsonpriser løbende med diverse 
specialtilbud. 
Alle priser er pr døgn medmindre andet er angivet. 
 
På Livø kan du reservere og finde indkvartering på forskellig vis... 

● Ny nordisk Livø - er de nyrenoverede moderne lejligheder og værelser, udstyret med eget 
badeværelse og køkken eller tekøkken. 

● Gammeldaws Livø badehotel - er de gammeldags værelser med 100 år gamle møbler, 
der emmer af atmosfære og hygge med bad og toilet på gangen. 

○ Lej et helt hotel - Badehotellet Munkebo 
● Klassisk Livø feriekoloni - sov i de omkring 100 år gamle køjesenge (med nye 

madrasser) i små sovesale med fælles badeværelser og køkken. 
● Livø Teltplads - den smukkeste udsigt eller hygge under træerne med bålpladser, lækre 

bade- og toiletfaciliteter og fælles køkken. 
● Livø Bådehavn - lille hyggelig havn med lækre toilet og badefaciliteter og landstrøm. 
● Sammenkomst, Fest, Møde og udflugter - møder og arrangementer med og uden 

indkvartering. 
 
Overnatningsrabat  
Generelt ved alle overnatningninger; 2 nætters leje 10% rabat, 3 nætter 11%, 4 nætter 12%, 5 
nætter 13%, +6 nætter 15% 
 
Ny nordisk Livø 
Boligerne er nyrenoverede, helårsisolerede, moderne indrettet med bad, køkken (dog tekøkken i 
Tiedemandsminde) med sengetøj, linned og slutrengøring. 
Kan også benyttes uden for Feriecentrets sæson.  
2/4 pers. Tidemandsminde 1 (dobbeltværelse med dobbeltseng + hems) 899kr.  
2/4 pers. Tidemandsminde 2 (dobbeltværelse med dobbeltseng + hems) 899kr 
4 pers Nonnebo  (dobbeltseng og sovesofa i stuen) 1680kr. 
5 pers Nonnebo (dobbeltseng, enkeltseng og sovesofa i stuen) 2100kr.  
6 pers Nonnebo 1. sal (dobbeltseng, 2 x enkelt og sovesofa i stuen) 2520kr.  
Hele Nonnebo Ny nordisk Livø 5670kr  
Ekstra Opredning, inkl. linned, pude og dyne 310kr. 
 
Gammeldaws Livø badehotel 
Badehotel standarden på Livø er værelser fra første del af sidste århundrede udstyret med gamle 
hyggelige møbler, så de har hygge og atmosfære, alt du skal gøre er at medbringe dit eget linned 
eller leje det hos købmanden, vi sørger for rengøringen. 
Alle værelser er udstyret med tekøkken.Toilet og bad på gangen som de gamle badehoteller. 
Enkeltværelse 389kr 
Dobbeltværelse (køje) 499kr 
Dobbeltværelse med dobbeltseng 549kr 
Familieværelse med dobbeltseng, 4 køjer i alt 6pax 1100kr 
Familieværelse med eget bad, Dobbeltseng og 2 køjer ialt 4pax 1200kr  
Rektorboligen med eget bad, Dobbeltseng og 4 køjer ialt 6pax (skolen) 1600kr 

+ soveværelse 2pax 390kr  
Badehotellet - Munkebo (32 senge / 8rum) 8400kr  

 



Opredningsplads 210kr 
 
 
Husk:  
-linnedpakke med håndklæde afhentes hos købmanden 70kr 
-ekstra lagen 30kr 
 
Klassisk Livø feriekoloni 
Feriekoloni standarden på Livø er den mest oprindelige standard i forhold til nyere tid. Det er 
modsvarende et normalt vandrehjem. Du får stillet seng og badefaciliteter til rådighed, og du skal 
som udgangspunkt selv skal sørge for alt andet, men du kan leje lagen eller fuld linnedservice på 
øen. 
 
Leje af hele huse 

● Skolen koloni (overetage) (14 senge / 3 rum) 2240kr 
○ +Badehotel enhed (6pax m bad + 2pax  ialt 22pax /5 rum) 3640kr 

● Hus 1 koloni (48 senge  / 11rum) 6240kr 
● Hus 2 koloni  (32 senge / 9rum) 4060kr  

○ + Badehotel enhed (6pax+4pax m bad ialt 42pax / 11rum) 6090kr 
● Hus 3 Helsehus koloni (40 senge / 7 rum) 5400kr 

○ + Badehotel enhed (6pax+4pax+2pax m bad ialt 52pax / 10rum) 7540kr 
● Hus 4 Alumne koloni (48 senge  / 8rum) 6480kr 

○ + Badehotel enhed (6pax+4pax+2pax m bad ialt 60pax / 11rum) 8351kr 
 
Om leje af plads til STORE grupper (listepriser) 

● Hele feriekolonien (182 senge i køjer a gns 140kr / 39rum) 25480kr 
● Feriekolonihuse (inkl. respektive badehotel enheder 224senge / 58 rum a gns 160kr) 

35757kr  
● Feriekolonihuse (inkl.respektive badehotel og Munkebo enheder 256senge / 66 rum a gns 

184kr) 42203kr  
● Hele øen (inkl. feriekoloni, badehotel og luksuslejligheder ialt 275 senge / 71 rum ialt liste 

pris gns a pris 183kr) 50301kr 
Ekstra opredninger +160kr/seng 
 
 
Div. tilbud og tillæg 
Grundgebyr. (Gælder alle bookinger) 
Nedenstående gebyrer er pr gæst og pr nat 
Energi og miljøtillæg 20kr. 
Enkeltnat tillæg 10kr. 
weekend tillæg 10kr 
 
Linnedservice 
Pude og dyne 50kr. 
Lagen 30kr 
Linned pakke (lagen, dyne og hovedpudebetræk og håndklæde) 70kr. 
Håndklæde 20kr. 
viskestykker 10kr. 
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Slutrengøring  
Pavillioner 1500kr. 
Munkebo og Skolen 1000kr. 
Familielejligheder 700kr. 
 
Teltpladser 
teltplads voksen 80kr. 
teltplads børn 52kr. 
Leje af fællestelt 5x9  og efterflg.dg 500kr. 1000kr 
2x4m overdæk 150kr. 2x2m 75kr. 
 
Havneplads 
båd u/10m 120kr. 
båd 10-12m 150kr. 
båd o/12m 180kr. 
plus 20kr. pr/pers over 6pers 
plus 20kr for adgang til landstrøm 
 
 

Kjøgemester & Oldfrue´s 
Livø forplejning 
Kjøgemester & Oldfrue har “hjertet i maden og maden i hjertet”. Vi elsker simpelthen at lave 
mad og servere den for Jer som en oplevelse.  
Og et besøg på Livø skal være et besøg for alle sanser. Her på Livø er der det hele, her er 
højt til himlen. Ligemeget, hvor du kigger hen, er der noget for øjet. Vinden bærer duftene 
fra hele øen til dine næsebor, og du kan dufte og mærke årstiderne på den skønneste og 
blideste måde såvel  inde i byen som i skoven, og man kan altid fornemme Limfjorden, det 
nyslåede græs, blomsterne og maden vi laver til dig i cafe, kro og storkøkken, der honorerer 
årstidens aktuelle råvarer .  
 
Vi har forskellige niveauer af forplejning til gæster og grupper på Livø lige fra...  

● Skole menu fornuftig basiskost med 3 måltider (min 25kuv og KUN til skoler)       129kr  
● Alumen og forplejning snusfornuftig husmandskost og 3 måltider 220kr (festmenu+120kr) 
● Alumen forplejning til grupper til (min 20kuv) 189kr           (festmenu +100kr) 
● Alumen forplejning til store grupper til (min 120kuv) 160kr            (festmenu +80kr) 
● Badehotel og mødeforplejning er den fulde dagsforplejning som vi ville lave den i 

familiens skød med lækre måltider og mellemmåltider - enkelt og rigtigt godt (tilbud)   295kr 
● Gæstebuds og mødeforplejning er det bedste vi kan finde på i Oldemors ånd (med et 

twist) fra sæsonens fulde palette af råvarer med måltider og mellemmåltider       600kr 
● Møde catering i moduler - incl mødelokale og basis AV midler. 
● Udflugts catering - menuer specielt tilpasset foreninger, organisationer, storfamilier og 

busselskaber på tur. 
 ….alle menuer fåes vegetarisk +10% og vegansk +15% og så er der alle kombinationerne vi 
bestemmer os for i fællesskab. 
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Alumen og husmandskost forplejning fra 160-220kr  
Enkelt og godt var nøgleordene vi gik ud fra, da vi satte os i samme sted som “Madmor” fra 
Kellertiden sammensatte denne forplejning med kraftig inspiration fra de autentiske “Menu 
og forplejningsplaner” fra sidst i 40 ernes institution, som vi fik overdraget af bondekonen 
Bente.  

● morgenmad excl. kaffe og the  
○ Hjemmebagt brød og rugbrød  

■ brød og smør 
■ 2sk ost,  
■ 1sk spegepølse  
■ hjemmelavet marmelade  

○ Livø havregryn og mælk 
● frokost  

○ Lyst og mørkt brød 
○ Lun små-ret  
○ 3sk pålæg  
○ 2sk ost 

● Aftensmad  
○  En god stor portion dagens middag 

● Livø´s klassisk alumen  - den enkle og lækre fest buffet  
○ Braisseret svin, bagte rodfrugter, lækre salater, surt, sødt og en bid ost  

2018-tilbud 
○ Varmrøget laks, juliennegrønt, urtecreme og brød i sjov Chinabox 55kr 
○ Citronfromage med flødeskum 55kr 

 

Badehotel og møde forplejning tilbud 295kr 
Her er den lækre forplejning for dig der er væk i et par dage og gerne bare vil have det lidt 
lækkert og ikke vil tænke andet en bare at hygge dig og nyde Livø på små ture ud. Maden er 
at sammenligne med “Badehotellets” forplejning hvor der er alt hvad du behøver af måltider 
og mellemmåltider, og ja du går også bare ind i Købmandscafeen og skænker dig en kop 
kaffe (eller laver den selv på værelset) 

● Morgenmad med hjemmebag, ost, pølse, hjemmesylt, Livø musli med frugt, kaffe/the 95kr 
● Frokostplanke med lækre lokale og hjemmelavede specialiteter brød og smør 120kr  
● Eftermiddagskaffe og hjemmebag 50kr 
● "Dagens middag" fra Kellertidens menuer 95kr 

○ forret eller dessert +75kr 
● Aftenkaffe med sødt på værelset 40kr 

 

Gæstebud og mødeforplejning 940kr tilbud 599kr 
Livø er et populært sted at holde større og mindre sammenkomster og “Gæstebuds” 
niveauet er en måde at kategorisere den form for forplejning, der kendetegner den 
luksusforplejning vi normalt kun oplever i familiens skød omkring sammenkomster i 
relation til årets højtider. Gæstebuds forplejningen er således det bedste vi kan finde på i 
Oldemors ånd (med et twist) fra sæsonens fulde palette af råvarer med måltider og 
mellemmåltider.  
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Og selv om denne “forplejningspakke” er bygget op omkring en inspiration fra det hjemlige 
univers, så er det også det bedste bud på “Mødeforplejning” vi kan komme på og som et 
2018 tilbud til jer der vil holde virksomhedens møder på Livø inkluderer vi mødelokale med 
fri kaffe/the, vand og brug af basis AV midler. 
I er meget velkommen til at rykke rundt på måltiderne og eksempelvis komme til frokost og 
slutte af med morgenmad følgende morgen. 

● Morgenmad med hjemmebag, ost, Livø spegepølse, æg og Livø pandepølse, hjemmesylt, 
Livø musli med frugt, juice, kaffe/the 145kr 

● Det store danske familie- frokost-bord med forskellige sild, hjemmelavet charcuterie, lun 
leverpostej, frokost-salater, et par lune retter, lækre lokale hjemmelavede specialiteter, ost, 
brød, smør og kaffe/the 245kr  

● Eftermiddagskaffe med en hjemmebagt ostemad og enten lagkage eller tærte med 
cremefraiche eller flødeskum 90kr 

● Gammeldaws oksesteg på Livø angus med tilbehør eller lignende festmad fra Kellertidens 
menuer 245kr 

○ forret eller dessert +75kr 
● Aftenkaffe med sødt 65kr 

 

Møde catering i moduler 
Livø er det perfekte sted at holde dit møde, hvad enten du har det lille foretningsmøde, et 
strategiseminar, teambuilding, sommerfest, generalforsamling, foredrag, kursus eller alt 
muligt andet, så er Livø en skøn skøn ramme, der har en utrolig stor palette af faciliteter og 
omgivelser til alle formål op til arrangementer for op til ca 300 deltagere alt efter hvilket 
ambitionsniveau man har mht til indkvarteringen. 
Alle priser er incl mødelokale og basis AV midler. 

○ Morgen/Formiddagsmøde (Livø Continental) - brød, ost, pølse, hjemmesylt, lidt 
sødt, juice eller saft, kaffe/the og vand 225kr 

○ Frokostmøde (Livø Lunch) - lækre lokale og hjemmelavede specialiteter brød og 
smør og kaffe/the med sødt 300kr  

○ Eftermiddagsmøde (Livø Teatime)  kaffe/the, hjemmebagt kage og vand 150kr 
○ Aftenmøde 3 retters( Livø Bistro menu) på niveau med Gæstebud, vand og kaffe/the 

400kr (min 6pax) 
○ Dagsmøde med ovenstående morgen til eftermiddag 490kr 

Indhent gerne tilbud på dit arrangement hvis du har særlige ønsker - vi har erfaring med alle typer 
møder, og dette er kun et repræsentativt forslagskatalog. 
 

Udflugts catering  

I kjøgemester & Oldfrue har vi siden 2008 hygget om mere end 700 skønne skønne grupper med 
udgangspunkt i forskellige udflugtsmenuer, der gennem årene er blevet specielt tilpasset 
foreninger, organisationer, storfamilier og busselskaber på tur mht indhold og pris. Nedenstående 
menuer er specielt tilrettet grupper på 20 eller derover 

● kaffe og the ad libitum 20kr (kun i følge med div. brød) 
○ marmelademad på Livøbrød 30kr 
○ ostemad på Livøbrød 40kr 
○ pølsemad med modnet Livø Angus pølse 40kr 
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○ lagkage 40kr 
○ kringle 30kr 
○ dagens kage 35kr 

● Livø brød og smør  
○ kartoffelmad som smørrebrød 55kr 
○ luksus kartoffelmad med Livø Angus pølse 65kr 
○ hel marineret sildefilet med fedt, løg og creme 50kr 
○ frikadellemad med surt 50kr 
○ medistermad med surt 50kr 
○ varm leverpostej med rugbrød og surt 55kr 
○ Livø Frankfurter med hjemmelavet tilbehør 65kr 
○ Livøs frokost salat med Livøkorn, angus eller laks, årstidens sødt, surt, salt, bittert, 

sprødt, blødt samt Livø brød og smør 89kr 
○ Livøplanke med sild, pølse, ost og specialiteter 120kr 
○ Livø buffet med sild, pålæg, en lun ret og en bid ost 149kr 
○ Livø gæstebudsbuffet med det store kolde bord og lune retter 245kr 

● Varme frokostretter 
○ 4 x tartelet med dagens frikasse 75kr 
○ Livø svin glaseret med hasselnødder, bagte kartofler, surt 
○ dagens middag med brun sovs, kartofler og surt serveret på bordet 79kr 

■ Livø salat med korn og årstidens urter 25kr 
○ braiseret Livø angus, med urter, bagte kartofler og Livø salat 175kr  

 

 

Gruppeophold og kursus- 
faciliteter på Livø 

Storfamilier, kursusholdere, skoler og andre grupper vælger ofte Livø til deres udflugt og 
rigtigt mange har knyttet traditioner om at det foregår på Livø - Hver gang.  
Nu vil vi gerne gøre det lidt nemmere at være gruppe på ophold på vores allesammens, Livø og 
her er en “Pakke” for et gruppe ophold i eet af vores charmerende huse, hver med stemningsfuld 
spisestue, hvor alle måltider også bliver indtaget, og hvor man selv gør klar til fest hvis man ønsker 
det. Det er også muligt at bruge opholdsrummet til kursusaktivitet og spise andet steds. 
 
Indkvartering 
Når I vælger indkvartering på Livø har vi huse af forskellige størrelser og standard og når i kigger 
på dem, hverisær skal i selv vurdere, hvor tæt i kan indkvartere jeres deltagere ift husets samlede 
antal rum og senge, og forespørge om det hus der passer jer bedst…. 
Det er selvfølgelig forskelligt, hvor mange værelser man som gruppe behøver alt efter hvem der 
kan og vil dele værelse. Du kan booke værelser som på et traditionelt hotel med antal enkelt, 
dobbelt og familie værelser eller du kan booke de specifikke huse. Her har vi lavet en oversigt over 
nogle af mulighederne i de forskellige huse hver for sig og som noget nyt har vi opgraderet hele 
Munkebo for jer der godt lige vil forkæle jer selv en lille smule mere… 
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● Badehotellet - Munkebo (24 senge/8rum) 5937kr  

○ bemærk - at Munkebo er eneste hus der udelukkende består af værelser af den nye 
badehotelstandard, hvor du “liige” føler dig lidt mere forkælet , og at prisen her er 
incl. de ydelser vi selv normalvis forbinder med at være på hotel. 

● Skolen (20 senge / 5 rum) 3420kr  
● Vandrehjemmet - Pav 1 (45 senge / 11rum) 5557kr 
● Pav 2 (42 senge / 11rum) 5187kr  
● Helsehuset - pav 3 (42 senge / 9 rum) 6669kr 
● Alumne huset pav 4 (60 senge / 11rum) 7410kr 

 
Personlige tillæg 

❖ energitillæg x2 a 20kr 40kr 
❖ weekend tillæg 10kr 
❖ dyne og pude 50kr 
❖ linned og håndklæde 70kr 

 
Forplejningen 
Alt efter hvem i er, hvor mange og hvor meget i vil forkæle jer selv, så kan i frit vælge 
mellem vores forskellige forplejingsformer der alle er udregnet efter et døgnforbrug, der 
kommer til at passe fint med et ophold fra lørdag til søndag og det kan fint suppleres med 
ekstra aftensmad fredag, og en ekstra morgenmad/brunch eller frokost, hvis i vil have en 
forlænget weekend. 

❖ Skole menu fornuftig basiskost med 3 måltider (min 25kuv og KUN til skoler) 129kr  
❖ Alumen forplejning snusfornuftig gó husmandskost og 3 måltider 220kr (festmenu +120kr) 
❖ Alumen forplejning til grupper til (min 20kuv) 189kr  (festbuffet +100kr) 
❖ Alumen forplejning til store grupper til (min 120kuv) 160kr (festbuffet +80kr) 
❖ Funktionær forplejning er den fulde forplejning som vi ville lave den i familiens skød med 

lækre måltider og mellemmåltider enkelt og rigtigt godt 295kr (forret eller dessert +75kr) 
❖ Gæstebudsforplejning er det bedste vi kan finde på i Oldemors ånd (med et twist) fra 

sæsonens fulde palette af råvarer med alt i mellemmåltider og måltider 600kr 
 
 

På tur med Virksomheden 

Tag virksomheden med på sommerudflugt eller teambuilding på skønne Livø, her er 
pakkeløsningen til holdet på 200+ deltagere på Livø, hvor I booker alle vores skønne 
faciliteter til en favorabel pris. 
Tilbuddet er bygget op I en række byggeklodser, som vi pr erfaring ved er aktuelle for arrangører 
i samme situation, og gør at det bliver nemmere at bygge forløbet op med teambuilding og øvrigt 
fagligt indhold. 
 
Overnatning med det hele 350kr 
Overnatning (vandrehjems takst 130kr + div tillæg 50kr) 180kr 
Linned (dyne og pude 50kr + linned m håndklæde 70kr) 120kr 
Rengøring 50kr 

 
Byg-selv-catering 
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Herunder finder I vores bud på en god fornuftig catering der giver jeres medarbejdere 
brændstof til til krop og hoved. De i (-) er supplerende forslag og vi hjælper gerne i 
forhold til jeres egne forslag. 

➢ Simpel gammeldaws frokost med sild, pålæg, nybagt leverpostej, lille lun ting, ost 120kr 
eller 150kr alt efter udvalget 

○ (eller lækre hjemmebagte sandwicher m div fyld 75kr) 
➢ Eftermiddagskaffe med ostemadder og kage (on-site) 70kr 

○ (Eftermiddagskaffe m kage eller ostemad (on-site) 40kr) 
➢ Varmrøget laks på bund af "fyldig og maskulin" salat, friskbagt livø brød med 

hjemmekærnet smør serveret i sjov chinaboks 65kr 
➢ Helstegt svin med bagte kartofler kryddersmør, kornsalat med rodfrugter og friske urter, 

Livø-cole-slaw, Livø brød, ost og diverse syltevarer 175kr 
○ (Urte og øl Braiseret sommer Angus (Livø-oksekød) bagte blandede rodfrugter 

med urtesmør, kornsalat med rodfrugter og friske urter, Livø-cole-slaw, Livø brød, 
ost og diverse syltevarer 250kr) 

➢ Citron-fromage i sylteglas 65kr 
➢ Natmads Livø-pølser (Livø angus og økosvin) på Vikinge-grillen, hjemmelavet sennep, 

ketchup og brød 65kr 
➢ Morgenmad ad libitum med hjemmebag, ost, pølse, hjemmesylt, Livø musli med frugt, 

kaffe/the 85kr 
○ (livø brunch med det hele 135kr) 

➢ Simpel gammeldaws frokost med sild, pålæg, nybagt leverpostej, lille lun ting, ost 120 
eller 150kr alt efter udvalget. 

○ (eller lækre hjemmebagte sandwicher m div fyld 75kr) 

...eller simpelthen “bare” vores normale 
bemærk at der er et “on-site” tillæg 20%  for ydelser  der ikke er vores normale serveringssteder. 

➢ Alumen forplejning - til store grupper til (min 120kuv) 160kr (festbuffet +80kr) 
➢ Funktionær forplejning - er den fulde forplejning som vi ville lave den i familiens skød 

med lækre måltider og mellemmåltider enkelt og rigtigt godt 295kr (forret eller dessert 
+65kr) 

➢ Gæstebudsforplejning er det bedste vi kan finde på i Oldemors ånd (med et twist) fra 
sæsonens fulde palette af råvarer med alt i mellemmåltider og måltider 600kr 

 
Mht. aftenfesten 
Vi har med det voksne publikum stor succes med selvbetjenings baren 

● Gourmet fadøl  0,4L 29kr 
● Guld øl 19kr 
● Alm øl 13kr 
● Vand 10kr 
● Shots (2cl) 15kr 
● Alm spiritus (2cl) 15kr 
● Lux spiritus (ass whisky og rom 2cl) 30kr 
● Livø mohito/ Darkn stormy/ daquiri (i stor dispenser pr 15cl/ 5L ialt) 28kr 
● Irish coffee stand (tullamore eller jameson pr 2cl, brun farin og flødeskum) 22kr 
● Død tante (Lumumba stand) (varm cacao og captain morgan pr 2cl) 25kr 
● Små chips 10kr 
● Rød og hvid vin fra 150kr 
● Gratis kaffe, the og livøvand 
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Teambuilding 
Kjøgemester & Oldfrue laver selv events og teambuilding og har en lang erfaring med den 
slags med fokus på madlavning. Men med de helt store hold samarbejder vi helt sikkert 
med vore venner og samarbejdspartnere; 

Yxenborg events har speciale i vikingelege og rollespil i lille og stor skala, de er eksperter i 
teambuilding med “leg, strategi og håndværk” 

Urhehøje events er skaberen af udfordringerne i “Robinson ekspeditionen” og de laver gerne 
Livø til “Øen” 

 

Livø bryllup 
Livø- livets Ø er den romantiske ramme om det nærværende, hjertelige, farverigt 
billedskønne, rummelige og folkeligt festlige bryllup i de smukke bygninger fra sidste 
århundrede, med den lækreste mad lavet med et bankende hjerte for maden med lokale 
råvarer midt i den milde natur på øen i Limfjorden. Vi har de skønneste fester i 
forsamlingshuset med store middage, kulørte lamper i træerne udenfor og duften af grill og 
pølser fra lunden, mens dansen går over forsamlingshusets plankegulv. 
Man kan blive viet i lysningen ved salamandersøen, ved hultræet i egeskoven, i lunden ved 
forsamlingshuset eller måske endda inde i forsamlingshuset, hvis man vil have aften festen 
i kroen. Og så er der plads til alle kan overnatte i husene og på teltpladsen 
Lørdag. 

Ankomst til øen efter kirken, hvor vi venter med... 
Reception 

●  Livøtapas, vølvens bryllup’s kage, kaffe 150kr 
○ Vølvens bryllup’s kage, hjemmebagt brød, ost og livøpølse m surt og kaffe 100kr 
○ hjemmebagt brød, ost, marmelade, pølse og hjemmebagt kage 80kr 
○ hjemmebagt brød, ost, marmelade og kaffe 60kr (egen bryllupskage +25kr) 

● vi har et stort udvalg af bobler fra 150kr - 400kr (proppenge 100kr) 
 
Bryllupsmiddagen 
Vi tilbyder at dække op til bryllup på Livø Maner med knitrende hvide duge og stofservietter, 
bloklys, kandelabre, grønne grene og strandskaller 35kr 

● fiske og skaldyrsbuffet lige ud af rygeovn og muslingegryder 125kr 
○ charcuterie fad på bordet med udvalgte specialiteter, hjemmebagt brød 85kr 
○ varmrøget laks lige ud af røgeovnen anrettet i sød lille Chinabox på kuverten 75kr 
○ flammlax på grill, salat, urtecreme og hjemmebagt brød 85kr  (min 70pax)  

● Angus-og svinesteg langtidstilberedt m Livøl, bagte kartofler, korn- og friske salater 250kr 
○ svinesteg langtidstilberedt m Livøl, bagte kartofler, korn- og friske salater 175kr 
○ helstegte svinestege med øl eller vinmarinade på grill, bagte kartofler, korn- og 

friske salater 195kr (min 70pax) 
Evt. Fakkeloptog, Vikinge ceremoni og velsignelse 4000kr 

● hjemmelavet is i honningglas 65kr 
○ Citron-fromage i sylteglas 65kr 
○ Iduns lune æble crumble med flødeskum 50kr 

● kaffe og nøddekonfekt 75kr 
Dans og kalads i forsamlingshuset (eller kroen) 

8 



● Natmads Livø-pølser (Livø angus og økosvin) på Vikinge-grillen, hjemmelavet sennep, 
ketchup og brød 65kr  

Mht. aftenfesten 
Vi har med det voksne publikum stor succes med selvbetjenings baren 

● Gourmet fadøl  0,4L 29kr 
● Guld øl 19kr 
● Alm øl 13kr 
● Vand 10kr 
● Shots (2cl) 15kr 
● Alm spiritus (2cl) 15kr 
● Lux spiritus (ass whisky og rom 2cl) 30kr 
● Livø mohito/ Darkn stormy/ daquiri (i stor dispenser pr 15cl/ 5L ialt) 28kr 
● Irish coffee stand (tullamore eller jameson pr 2cl, brun farin og flødeskum) 22kr 
● Død tante (Lumumba stand) (varm cacao og captain morgan pr 2cl) 25kr 
● Små chips 10kr 
● Rød og hvid vin fra 150kr (proppenge 100kr) 
● Gratis kaffe, the og livøvand 

 
Søndag 

● Morgen brunch 135kr  
○ Morgenmad med hjemmebag, ost, pølse, hjemmesylt, Livø musli med frugt, 

kaffe/the 95kr 
Fælles oprydning og klargøring af kamre 
 

● Badehotellet - Munkebo (24 senge/8rum) 5937kr  
○ bemærk - at Munkebo er eneste hus der udelukkende består af værelser af den nye 

badehotelstandard, hvor du “liige” føler dig lidt mere forkælet , og at prisen her er 
incl. de ydelser vi selv normalvis forbinder med at være på hotel. 

● Skolen (20 senge / 5 rum) 3420kr  
● Vandrehjemmet - Pav 1 (45 senge / 11rum) 5557kr 
● Pav 2 (42 senge / 11rum) 5187kr  
● Helsehuset - pav 3 (42 senge / 9 rum) 6669kr 
● Alumne huset pav 4 (60 senge / 11rum) 7410kr 

 
Personlige tillæg 

❖ energitillæg  20kr 
❖ weekend tillæg 10kr 
❖ dyne og pude 50kr 
❖ linned og håndklæde 70kr 

 

Livø mødeservice 

Kjøgemester & Oldfrue har mange års erfaring i facilitering af møder og mange faste kunder 
der er fulgt med os til Livø, hvor vi har fået de ideelle faciliteter til et godt møde. Vi har store 
og små mødelokaler, mulighed for indkvartering der i pris og kvalitet er et “rigtigt godt køb” 
idet der alene i øens smukke natur er en “added value”, der med en simpel gåtur giver luft 
til hjerte og hjerne. 
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Morgenmøde 225kr. 
Kl.08-11.30: Morgenmøde med mødelokale, morgenmad med bla. Kaffe, the, hjemmebagt brød 
med historiske kornsorter, ost, pålæg, hjemmelavet tibehør og lidt frisk frugt. Kort sagt, en dejlig 
hjemmelavet morgenmad med alt det basale der skal til. 
 
Frokost arrangement 275kr. 
Kl.11.30-14.30: ”Smagen af Livø” 
frokost med hjemmelavet lunt og koldt af lokale råvarer og produkter. Incl. 1 øl/vand pr. deltager 
samt kaffe med småkage, vand og snacks i mødelokalet. 
 
Halvdagsmøde 4 timer 350kr 
Kl.08-13.30 Kaffe med hjemmebag passende til formiddag eller eftermiddag (hjemmebagt brød 
eller kage) 
”Smagen af Livø”–frokostbord med hjemmelavet lunt og koldt af lokale råvarer og produkter med 
starter, entree og dessert, Incl. 1 øl/vand pr. deltager samt kaffe med småkage, vand og snacks i 
mødelokalet. 
 
Dagsarrangement 550kr. 
Kl.08-sidste færge: Formiddagskaffe 
inkl. brød, smør, ost og pålæg. 
”Smagen af Livø” Frokostbord med hjemmelavet lunt og koldt af lokale råvarer og produkter med 
starter, frokostret og dessert, Incl. 1 øl/vand pr. deltager samt kaffe med småkage, vand og snacks 
i mødelokalet. 
Eftermiddagskaffe med hjemmebag. 
 
Heldagsarrangement 750kr. 
Kl.08-22.30: Formiddagskaffe inkl. brød, smør, ost og pålæg. 
”Smagen af Livø” frokostbord med hjemmelavet lunt og koldt af lokale råvarer og produkter med 
starter, og dessert, Incl. 1 øl/vand pr. deltager samt kaffe med småkage, vand og snacks i 
mødelokalet. 
Eftermiddagskaffe med kage 
Livømiddag startende med hjemmebagt brød og dyppelse og inkl. én øl/vand eller vin 
 
Opgraderinger / tillæg 
Møde med den store appetit +25%, Aftenåbning +750, Gourmand Vikingemenu fra +260kr. 
Falkonér opvisning +3000kr. Musikalsk indslag fra +4000kr.  
Overnatning kan arrangeres. 
Øvrigt 
Mødeplan, Preferencer, allergier oa. kan med fordel noteres ve 
d booking. Vi står gerne til rådighed med 
underholdning, events, kreative pauser, rundvisninger mm. 
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