Hold et uforglemmeligt bryllup hos Den Gamle Stald –
B & B Gødstrup
En vellykket fest er, når det gode selskab, de festlige rammer og den udsøgte mad går op i en højere
enhed. Vi vil gerne danne rammerne for jeres bryllup og vi tilpasser selvfølgelig dagen ud fra jeres
forespørgsler og ønsker. Vi kan tilbyde velkomstdrinks, festmenuer med vin, natmad, overnatning
med brunchbuffet og meget andet. Du finder Den Gamle Stald i nogle meget naturskønne
omgivelser, og derfor tilbyder vi også, at I kan forestå selve vielsen i vores have. Når I holder jeres
bryllup hos os, sørger vi naturligvis også for dedikeret personale, servering og oprydning samt en flot
og elegant borddækning med lys, servietter, blomster og dekorationer. Alt det praktiske skal I blot
overlade til os.

Eksempel på festmenu:
❖ Velkomstdrink
❖ Forret, vælg mellem:
Kolddampet fiskeanretning med ananas og karrydressing
Varmrøget laks med dressing og hjemmebagt brød
Tarteletter med høns i asparges
❖ Hovedret, vælg mellem:
Rosastegt oksefilét
Kalvesteg stegt som vildt
Indbagt svine- eller oksemørbrad
Alle hovedretter serveres med årstidens grønt, brød, smør, dressing samt valgfri kartoffel og
sauce
❖ Dessert, vælg mellem:
Hjemmebagt nøddekurv med 2 slags gourmet-is og friskskåret frugt Desserttallerkner
med hjemmebagte kager, gourmet-is og friskskåret frugt
Chokoladetærte med flødeskum, gourmet-is og friskskåret frugt
❖ Kaffe, the samt småkager og chokolade
❖ Natmad, vælg mellem:
Burgere, hotdogs eller tapasbord

Festmenuen er inklusiv øl, husets vinmenu og vand ad libitum
Vi sørger for borddækning med lys, servietter, blomster og dekorationer
Slutteligt er personale, servering, lokaler og rengøring også inkluderet i prisen

Pris pr. person for min. 20 kuverter:
(Børn under 10 år halv pris)
7,5 timer - kr. 750,Ekstra timer ad libitum 50 kr. pr. time pr. person

Festmenuen kan naturligvis tilpasses efter jeres ønsker og forespørgsler og overnatning med
brunchbuffet til jeres gæster er også en mulighed fra kr. 600,- pr. værelse. Vi glæder os til at byde jer
og jeres gæster velkomne, og vi vil gøre alt for, at jeres bryllup bliver uforglemmeligt.

Kontakt os på +45 26 88 11 00 eller book@bbgødstrup.dk for en uforpligtende snak.
Du finder os på Næstholtvej 8, Gødstrup, 7400 Herning

