Fest på Bov Kro

- Praktiske detaljer
Fest på bov kro inkluderer:
Et veldækket bord med levende lys og friske blomster. Til menu samtalen aftaler vi alle detaljer.
Senest en måned inden datoen for festen holder vi en menu samtale hvor menuen, bordplanen, servietter,
blomster, duge og dagens forløb aftales. I kan ringe til os på 74 67 13 32 og aftale tidspunkt for menu
samtalen, gerne hverdage imellem 10-17.
Efter menu samtalen fremsender vi en e-mail der indeholder de aftaler der blev indgået.
Hvis der er behov for special menu (vegetarisk/vegansk/glutenfri/laktosefri/diabetiker etc.) skal gæsten selv
henvende sig til kroen på e-mail reception@bovkro.dk og oplyse hvilken dato de skal til fest, hos hvem, og
hvilke hensyn der skal tages. Vi skal vide særlige mad hensyn to uger før festen. Hvis vi ikke kender til
madhensyn inden festens start 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.

Ekstra ønsker
•
•
•
•

Personalet sætter gerne navnekort/bordkort på hver kuvert. Dog skal kortene inddeles efter bord nr. og i god
orden således det er klart til at sætte på bordene.
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.
Opdækning og mad til børn under 12 år, halv pris.

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, ved færre gæster er andre priser gældende.
Hør mere ved personalet. Priser gældende fra 1. januar 2022.

