Et Filskovbryllup

Min. 20 personer. Priseksempel – der kan også afregnes efter forbrug
Bryllupsreception 15.00 – 17.30
Små hapser: Koldrøget laks med rygeostcreme og syltede rødløg
samt bresaularuller med friskost
Salte snacks med f. eks. soya-ristede græskarkerne og sprøde rugflager med dip
Øl og vand, friske lemonader samt husets hvidvin og rødvin ad libitum i 2,5 time
Kaffe og the ad libitum
Tilkøb hjemmebagte kransekagetoppe for 40,- eller medbring jeres egen bryllupskage
1 glas søde bobler til kagen
Bryllupsreception pris pr. person kr. 198,Bryllupsmiddag 17.30 – 01.30
Start bryllupsmiddagen med en appetizer - tilkøb for 58,-:
Jomfruhummerbisque med jomfruhummer rørt med urter
3 retters menu (eksempel fra sæsonmenuen - sommer):
Dampet rødtunge på lune ærter tilsmagt med trøffelolie
Oksefilet med sommerfrikasse og dampede grønne asparges dertil nye kartofler
og rødvinssauce
Rødgrød med creme Anglaise og lakridsiscreme
Huset vinmenu med hvidvin, rødvin og dessertvin samt øl og sodavand ad libitum i 8 timer
Efter middagen:
Aftenkaffe med 3 slags hjemmebagte småkager
Avec bydes rundt til kaffen – 1 bailey eller cognac pr. person
Ta’ selv buffet med øl, sodavand, hvidvin og rødvin
Tilvælg betjent bar (2 timer) med 3 forskellige drinks efter aftale for 78,Natmad:
Dansk pølsebord med 4 forskellige slags pålæg samt lun leverpostej og masser af tilbehør
Bryllupsmiddag pris pr. person 768,-

Et Filskovbryllup pris pr. person kr. 948,(inkl. reception og middag)

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer
Allergener: Ved spørgsmål om eventuelle allergene ingredienser i maden, henvend dig venligst til
kroen – så hjælper vi gerne. Venlig hilsen køkkenet

Praktiske oplysninger
Børn under 12 år får 50% rabat på maden og børn under 2 år er gratis
I forbindelse med selskaber tilbyder vi 20% rabat på overnatning.
Efter kl. 02.00 pålægges der en lokaleafgift på kr. 750,- pr. påbegyndt time

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer
Allergener: Ved spørgsmål om eventuelle allergene ingredienser i maden, henvend dig venligst til
kroen – så hjælper vi gerne. Venlig hilsen køkkenet

