Arrangementbetingelser
Arrangementsbetingelser
Priserne er baseret på minimum 12 kuverter.
Vi har heldigvis som regel rigtig travlt. Derfor er det
vigtigt, at der bestilles tid, til at aftale jeres selskab. Så
kan vi stille og roligt sammen aftale, hvordan jeres fest
bliver lige som i ønsker.
Ved minimum 20 personer kan tilbydes separat lokale. Ved
betaling med kredit card (ikke dankort) pålægges 3,5 %.
Børn under 12 år afregnes med 1/2 pris eller de kan få
serveret en børnemenu efter ønske, til 60,00 kr. inkl. is.
Børn mellem 0 og 3 år er gratis.
Disse tilbud gælder dog kun hvor antallet af børn oplyses ved
bestilling.
Ved bestilling af lokale betales et reservationsgebyr på kr.
2000,00.
Reservationsgebyret tilbagebetales ikke ved annullering, men
fratrækkes ved afregning af festen.
Husk at bestille værelser i god tid. Senest 2 måneder før
arrangementet betales et reservationsgebyr på 25 %, som
modregnes ved betaling.
Såfremt der annulleres senere end 3 måneder før,
tilbagebetales også, såfremt værelserne sælges til anden side.
Reservationsgebyret modregnes værelsesprisen.
Senest 30 dage før arrangementets afholdelse, aftales tid med
os til gennemgang af arrangementet. Alle priser er inklusiv
lokaleleje, betjening, festlig pyntning af borde med sølvtøj,
levende lys og blomster. Såfremt De ønsker specielle farver på
blomster, beregnes et tillæg på kr. 12,00 pr. person.
Et festarrangement der slutter efter kaffen, er beregnet til 5
timer. Et helaftensarrangement 7 timer. Såfremt der bestilles
fri bar kan festen vare til 1 time efter, at natmaden er

serveret.
Ønsker De en beskrivelse af Deres festmenu på et menukort ved
hver kuvert, laver vi gerne dette. Prisen er 450,00 kr. uanset
antal.
Der vil blive serveret isvand gratis i forbindelse med vin.
Ønsker De hjælp til at finde: musik – fotograf – limousine
–hestevogn o. lign. har vi telefonnumre på det meste.
De er velkommen til selv at tage småkager, chokolader eller
anden slik med til kaffen.
Kun ved medbragt kransekage/bryllupskage tager vi et tillæg på
12,00 kr. pr. person.
I Januar & Februar år 2018 giver vi 10 % i rabat på maden i
denne brochure.
Forbehold for prisændringer.
Priserne er beregnet på grundlag af kontant betaling
Vi glæder os til at byde Dem velkommen.
Med venlig hilsen
Bettina & Jan Bresnov samt alle medarbejdere.

