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God frisklavet mad, veldækkede borde, venligt personale.
I skal bare have det gode humør med. 

Så bliver det ikke nemmere.

Fest med fri bar og overnatning kun 
kr. 795 pr. person

● Ankomst og indkvartering fra kl. 15.
● Velkomstkaffe og hjemmebagt kage.
● Velkomstdrink
● 3-retters middag fra kat.I+II
● 3-retters middag kan erstattes med

grillmenu/stegebuffet med dessert.
● Kaffe med sødt og Baileys/cognac
● Fri bar med øl/vand/vin 
● Natmad
● Overnatning – incl.linnedpakke 1)

● Morgenbuffet med nybagt brød, smør, ost, 
marmelade, juice, mælk samt kaffe og the.

● Afrejse før kl. 11.

Hverdagsfest med overnatning kr. 745.

Fest med fri bar 
kun kr. 495 pr. person

● Kan holdes dag eller aften
● Ankomst 1 time før festen.
● Velkomstdrink
● 3-retters middag fra kat. I+II.
● 3-retters middag kan erstattes med  

grillmenu/stegebuffet med dessert.
● Kaffe med sødt og Baileys/ cognac
● Fri bar med øl/vand/vin 
● Natmad

Hverdagsfest kr. 445.

Priserne gælder ved min. 30 personer.
Børn under 12 år ½ pris. Babyer under 2 år er gratis.
Kategorierne fremgår af brochure med menupriser og menuvalg som kan downloades fra vores 
hjemmeside.
1) Vil I selv medbringe linned og håndklæder fratrækker vi kr. 60 pr. person.

Borddækningen er med velourdug, papirsservietter, blomster i et-blomst vaser 
og levende lys.

Forret og dessert  tallerkenanrettes. Hovedretten serveres på buffet. 

Hold din fest i landlige omgivelser. 
Naturen er lige uden for døren.
Marker, hegn og skoven afspejler 
årets gang i farver, lys og duft.
Rådyrene vandrer i flok tæt forbi 
vores grund. En hare løber 
forskrækket afsted, når du 
passerer dens skjul i hegnet. 
Fasankokken spankulerer langs 
skellet og giver højlydt besked 
om, hvor han er. Fra maj til 
september sværmer 10-15 
svalepar omkring gården på vej til 
og fra rederne under udhænget.

Der er meget lidt trafik på vejen, 
så det er et trygt sted at lade 
børnene tumle rundt udenfor.

Har du brug for inspiration til 
aktiviteter på Langeland, så 
download vores brochure fra 
hjemmesiden.

Vi synes, at gæsterne skal have lov at sætte deres eget 
præg på festen. Derfor er vi fra start til slut lydhøre overfor 
de forslag du har til at gøre festen helt speciel for dig.

Når du booker en fest hos os, er der kun din fest på stedet 
– I har råderet over faciliteterne inde og ude – og der er 
ingen andre selskaber, vi skal servicere.

Vælger du en fest med overnatning kan I feste videre efter 
natmaden – der er ikke nogen lukketid på de faciliteter I 
har lejet.

Med en All-Inclusive fest kender du prisen på forhånd, der 
kommer ikke nogen ekstraregninger på forbrug, varme, 
personale eller andet.

Hvis du ønsker en gør-det-selv løsning, så down-load Gør-
det-selv brochuren fra vores hjemmeside.

Hygge på terrassen i septem-
ber. 

Maden kan serveres på 
terrassen når vejret er til det.

Terrassen kan overdækkes.
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