Hold selskaber hos Den Gamle Stald –
B & B Gødstrup
Når det er blevet tid til at fejre de store mærkedage som barnedåb og konfirmationer eller
når der blot skal festes for venner og bekendte, er vi det oplagte bud. Vi sørger for
velsmagende mad lavet med omtanke i naturskønne omgivelser og med fuglefløjt i
baghaven. Når I vælger os som ramme til jeres selskab, skal I ikke bekymre jer om alt det
praktiske. Vi sørger nemlig for dedikeret personale, servering og oprydning samt
borddækning med lys, blomster og servietter.

Eksempel på selskabsmenu:
❖ Velkomstdrink
❖ Forret, vælg mellem:
Tarteletter med høns i asparges
Varmrøget laks med dressing og hjemmebagt brød
Tapasanretning med skinke, pølse, ost, brød og tapenade
❖ Hovedret:
2 slags kød, kylling og kalvesteg stegt som vildt
2 slags kartofler, flødekartofler og krydderstegte kartofler vendt i smør
2 slags sauce, whisky og bearnaise
2 slags salater med dressing, brød og smør til
❖ Dessert:
Hjemmebagt kage med gourmet-is og friskskåret frugt
Kaffe, the og småkager
❖ Skrub-af mad, vælg mellem:
Hotdogs, burgere eller pålægsbord

Selskabsmenuen er inklusiv øl, husets vinmenu og vand ad libitum
Vi sørger for borddækning med lys, servietter og blomster
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. 595,Ekstra timer ad libitum 50 kr. pr. time. pr. person

Selskabsmenuen 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 selskab bliver en stor succes.

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

