Selskaber

Fest på Bromølle Kro
Vi har 3 selskabslokaler, som alle er vidt forskellige. Det
eneste der er fælles for alle 3 er, at vi har forsøgt, at
bibeholde den gamle stil og hygge. Den eneste betingelse for
separat lokale er min. 20 voksne.
Vi kan hjælpe med det meste. Vi har indbydelser, telefonnumre
til musik, bryllupskage o.lign.Vil du se, hvordan vores
indbydelser ser ud, så, klik her.
Vinterhaven er vores største selskabslokale med plads til 200
gæster. Det har form som et L og er opdelt af et forhæng. Man
kan således få velkomstdrink og efter middagen kaffe, i den
forreste del, kaldet Pejsestuen og spise i den anden ende
kaldet Vinterhaven. Der er en flot udsigt over skovene fra det
store vindue. I Pejsestuen er franske døre ud mod en dejlig
terrasse med havemøbler.
Mangler du musik eller
fest? Musikerliste

anden

underholdning

til

din

Fælles for alle 3 lokaler er at du selv kan vælge, hvilken
bordopstilling du ønsker. Vi har runde borde fra 8-10
personer, aflange borde, U-borde, E-borde og firkantede
borde. Krosalen eller den blå sal som det ofte bliver kaldt,
er romantisk indrettet i lyse pastelfarver og med
kirkelysekroner.
Her er plads 60 gæster.
Møllesalen ligger nedenunder og har ligeledes franske døre i
hele lokalets længde. Den ene ende er desuden indrettet med
antikke sofaer og borde, som skaber en rigtig hyggelig og

hjemlig stemning. Til Møllesalen hører et separat
garderobestativ som udelukkende bliver brugt til det lokale.
Ønsker man størst mulig ugenerthed, er dette det lokale. man
skal vælge.
Vi ligger i noget af det smukkeste af Danmarks natur, omgivet
af skove på begge sider. Her er rige muligheder, for at få
romantiske bryllupsbilleder.
Vi er meget gerne behjælpelige med musikerlister, telefonnumre
på såvel fotograf, limousine- kørsel, hestevogn, morgenmusik
og andet.
Vores køkken er kendt for sin altid gode, veltilavede mad og
så er der altid rigeligt af den.
Tjenerne er alle faglærte og har været hos os i mange år. Vi
har stor erfaring med selskaber, så man altid kan være sikker
på at alt klapper og forløber lige som man har tænkt sig.
Vi er lidt gammeldags, så vi dækker stadig op med sølvtøj og
flotte dekorationer. Når det er bryllup, sølvbryllup eller
guldbryllup er servietten selvfølgelig et brudelys og når du
holder guldbryllup, spiser du naturligvis med guldservice. I
det hele taget følger vi meget gamle Emma Gad.

