Frokostbuffet
Røget laks med asparges og dilddressing
Fiskefilet med citron og remoulade
Tarteletter med høns i asparges
Lun leverpostej med bacon og champignon
Glaseret herregårdskinke med flødekartofler
Frikadeller med rødkål
Kalveculotte med blandet salat
Brød og smør
Bagt æblekage med creme fraiche kaffe og the
(på buffet)

Pris
voksne, 245,børn 3-12 år 175,børn 0-2 år gratis
Endelig antal senest 14 dage før arrangementet.
Tilkøb.
•
•
•
•

Husets velkomstdrink
Bailey, bitter, cognac
Sodavand
Øl

35,35,30,35,-

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.
Priser er gældende for selskaber på minimum 20 voksne (Søndage 35personer)
ved færre gæster er andre priser gældende.
Hør mere ved personalet. Priser gældende fra 1. januar 2022.

Frokostbuffet på Bov Kro
- Praktiske detaljer
Frokostbuffet på bov kro inkluderer:
Et veldækket bord med levende lys og friske blomster.
Hvis der er behov for special menu, vegetarisk/vegansk/glutenfri/laktosefri/diabetiker etc. Skal vi vide dette
senest to uger inden. Hvis vi ikke kender til madhensyn i ordentlig tid, har vi ikke mulighed for at vise dette
hensyn.
Taler, sange, underholdning etc. Skal aftales med den ansvarlige tjener på dagen, så dette kan planlægges
med køkkenet. Vi har AV udstyr der kan benyttes efter forespørgsel.
Hvis du ønsker en fast bordplan, skal dette aftales med personalet senest 14 dage inden.

Ekstra ønsker
•
•
•
•

Personalet sætter gerne navnekort/bordkort på hver kuvert. Dog skal kortene inddeles efter bord nr. og i god
orden således det er nemt at gå til.
Ønskes der andre blomster/dekorationer end det vi kan tilbyde, kan gæsten selv medbringe dette, klar til at
sætte på bordene.
Ønskes der andre lys end det vi kan tilbyde, kan gæsten selv medbringe lys klar til at sætte på bordene.
Ønskes der mere end 1 serviet pr. person koster dette 10,- ekstra pr. kuvert.

Betingelser
•
•
•
•

Endeligt antal skal ske til Bov Kro senest 14 dage før arrangement.
Der afregnes som minimum efter dette antal.
Hvis der er børn, skal dette altid oplyses samtidig med endeligt antal gæster.
Lokalet er reserveret i 4 timer, medmindre andet er aftalt.

Alle priser er opgivet inklusive moms.
Afbestilling kan ske iht. Horestas regelsæt – se mere på: https://www.horesta.dk/media/1934/hvad-man-boer-

vide.pdf

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.
Priser er gældende for selskaber på minimum 20 voksne (Søndage 35personer)
ved færre gæster er andre priser gældende.
Hør mere ved personalet. Priser gældende fra 1. januar 2022.

