Tanker før festen
Forudsætningen for at vi kan yde vores bedste i forbindelse med Deres arrangement,
er grundig planlægning og en god dialog med Dem.
Derfor opfordrer vi til at De gør Dem nogle tanker om følgende:

Antal

Ved bestilling oplyses et ca. antal gæster herunder børn.
Småjusteringer i deltagerantallet modtages indtil 5 dage før
festen.
De anførte priser er baseret på et minimums antal kuverter,
og det er en forudsætning, at samme menu serveres for
alle deltagere. Til diabetikere og vegetarer serveres dog altid
en egnet specialmenu.

Bordplan
Bordplan/kort med endeligt antal gæster, børnekuverter,
special menuer mv. bedes afleveret til kroen senest 1 uge
før arrangementets afholdelse.

Ris
Riskastning indendørs frabedes.

Børn

Natmad

Menuer til børn under 12 år afregnes med ½ pris af den
ordinære menupris eller der bydes på en særlig børnemenu. Til børn mellem 1 og 3 år serveres børnemenu
efter Deres ønsker. Er der evt. sørget for en barnepige eller
adspredelse for børn?

Serveres senest kl. 01.00 - 02.00. Jo senere den serveres
desto færre gæster er der til at nyde den.

Special menuer
Meddel os venligst før festen, hvis der er specielle hensyn f.eks. allergikere, diabetikere, kosher el. lign.

Toastmaster
Det er vigtigt, at Deres toastmaster koordinerer aftenens
forløb med den ansvarshavende tjener.

Musik
Hvis De træffer aftale med en musiker, gør venligst opmærksom på, at instrumenter m.v. skal være opstillet inden
værtsparret ankommer i lokalet. Vær også opmærksom på,
at musikere i flg. deres kontrakt normalt har krav på mad
og drikke – vi tager kr. 195,00 pr kuvert for musikermad.
Drikkevarer hertil afregnes efter forbrug.

Borddækning
Standard dekorationer, lys og servietter og pæn opdækning
er inkluderet i prisen.

Spiritus & Afslutning
Vi serverer spiritus indtil kl. 02.00. Festen skal senest
afsluttes kl. 03.00

Værelser

Bestiller De værelser til deres gæster, bedes de fremsende
en navneliste til kroen senest 8 dage før ankomst.

Priser og afregningsvilkår
De på hjemmesiden anførte menuer og priser er alene
gældende for arrangementer afholdt inden 31.12.2017. Vi
forbeholder os ret til prisændringer. Inden arrangementets
afholdelse, vil der blive afsendt en faktura på depositum på
kr. 3,000,-. Beløbet vil blive fratrukket den endelige faktura.

Fakturabeløbet
Afregnes netto kontant inden 8 dage fra modtagelse af endelig opgjort faktura. Herefter beregnes og pålægges renter
af det skyldige beløb med 1,5% pr påbegyndt 30 dages
overskridelse.

Afbestilling

Vi henviser til Horesta´s afbestillingsregler
Desuden forudsættes det, restauranten holdes skadesløs
for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles.

