
Festarrangementer 
Bov Kro har flere års erfaring og der er ikke den begivenhed vi ikke har været med til at fejre. Men hver fest er 
forskellig og derfor er det vigtigt at vælge et sted, som forstår jeres ønsker og behov. 
 
Vi sætter altid vores gæster i centrum og alle festaftaler foregår individuelt med en lille rundvisning på kroen, så vi 
finder det helt rigtige lokale til jeres fest. 
 
Derefter aftales menuen, underholdningen, bordopstillingen og bordopdækningen. Vi står gerne klar med råd og 
vejledning herom, hvis der er behov for dette. Er der specielle ønsker eller krav til festen assisterer vi også gerne. 
 
Bov Kro har sammensat en brochure med helaftensarrangementer, så I ved præcis hvad prisen er og hvad I får for 
pengene. Der er ingen grimme overraskelser efter festen. 
 

Festarrangement 1 2 3 4 

Velkomst  ☺ ☺ ☺ 

Forret ☺ ☺ ☺ ☺ 

Hovedret ☺ ☺ ☺ ☺ 

Dessert ☺ ☺ ☺ ☺ 

Kaffe, The og småkager  ☺ ☺ ☺ 

Husets vine samt øl og vand under 
middagen 

 ☺   

Husets vine samt fri øl og vand i 7 timer   ☺ ☺ 

Cognac og likør   ☺ ☺ 

Natmad, Valgfri   ☺ ☺ 

Fri bar med spiritus 4 slags    ☺ 

Kuvertpris, Selskabsmenu 1. 350,- 550,- 690,- 790,- 

Kuvertpris, Selskabsmenu 2. 240,- 440,- 590,- 690,- 
 
 Forlængelse af fri bar efter 7 timer 55,00 per person, per time for hele selskabet. 
Værd at vide 
· Børn under 12 år: ½ kuvert pris. 
· Veldækket bord med blomster i vase og lys. 
· Vi laver gerne speciel menu til diabetiker m.m. 
· Vi laver gerne specielle børnemenuer. 
· Menu sammensætning senest 3 uger før festen. 
· Endelig deltagerantal 3 uger før festen. 
· Special pris på værelserne i forbindelse med hel aftens arrangement. Skal bestilles direkte på kroen. 
Afregning 
· Ved festens afslutning eller efter aftale. 
Selskabsarrangement 
– afbestilling i tide 
· Afbestilling skal ske senest 14 dage før arrangementet, ved for sen afbestilling beregner vi et gebyr på 25% af prisen 
for de afbestilte ydelser. 
· Ved afbestilling 7 dage før beregner vi et gebyr på 50% af prisen for de afbestilte ydelser. 
· Ved afbestilling 4 dage før beregner vi et gebyr på 75% af prisen for de afbestilte ydelser. 
Forbehold for prisændringer gældende fra 1. februar 2019.Arrangementer min. 20 personer. 


