SELSKABSBETINGELSER 2018 (10 - 44 personer)
(fødselsdag, polterabend, kandidatfest/svendegilde, barnedåb, reception, firmafest, julefrokost m.m)
Vi får mange henvendelser om selskaber - Og det er vi glade for! For at gøre det nemmere for jer at vide
hvad der er af muligheder, har vi lavet denne liste, med svar på de mest almindelige spørgsmål vi får.
Hvis det lyder som det du søger, så kontakt os endeligt - Så laver vi sammen en god plan for din/jeres
fest.

KAPACITET
Samlet kapacitet: 128 personer
Bar: 24
Jagtstuen: 44
Gårdhave: (Maj-Oktober) 60
RESERVATIONER
Det koster ikke noget at reservere borde, men man kan ikke leje Lygtens Kro til et selskab under 100
personer. Vi reserverer kun borde til spisende gæster, så drikkegilder henviser vi til baren og
gårdhaven under almindelige forhold, og først til mølle princippet.
I reserverer plads til det antal personer i oplyser. Endeligt antal skal meldes tilbage senest 10 dage
forinden. Kommer i flere end der er reserveret til, kan vi ikke garantere at der er plads. Der er ingen
tidsbegrænsning på reservationen. I har selvfølgelig bordene til vi lukker.
PÅ MENUEN
Det er en forudsætning at der købes mad og drikkevarer på kroen. Egne medbragte drikke og madvarer
accepteres ikke.
Der kan bestilles fra vores menukort som skifter i starten af hver måned.

Om sommeren har vi en grillmenu (maj-oktober) og i december en julemenu. (Se eksempler nederst i
dokumentet)
Vi har ikke mulighed for at tilbyde specielle retter, menuer og tilbudspakker, dog tager vi forbehold for
allergener og der findes altid veganske muligheder.
Den samlede bestilling på maden skal være os i hænde senest 1 uge før dit selskab. Fustager, vin, bobler
og kaffe skal også forudbestilles. Prisliste sendes på opfordring.
BETALING
Afregning for mad og forudbestilte drikkevarer (fustager, vin/bobler, kaffe m.m) skal ske på aftenen
inden kl. 22:00 og vi modtager alle typer kort, kontanter og mobilepay. Det er også muligt at forudbetale
via bankoverførsel.
Firmaer, institutioner m.m kan rekvirere en faktura. Dette bedes oplyst ved bekræftelsen på
reservation. Efter kl. 22:00 betales der kontant/med kort i baren.
Ønskes der individuel afregning, skal dette oplyses når du/I reserverer. Afregning skal ske inden kl.
22:00. Derefter betales der kontant/med kort i baren.
UNDERHOLDNING
Det er ikke muligt at medbringe egne bands og DJ’s. Vi booker dog ofte DJ’s i weekenden og er åbne for
forslag. Vi råder ikke over AV udstyr, storskærme, projektorer og andet af den art.
Vores Jagtstue er oplagt til fester og middage og man sidder afskærmet fra resten af baren. Vi holder
dog ikke lukket for andre kunder, og man kan ikke holde en lukket, privatfest. Vi forbeholder os retten
til at reservere de resterende borde i rummet, som ikke er optaget af jeres selskab.

KONTAKT OS HER
Ønsker du/I at vide mere om lukkede, privatfester og leje af Lygtens Kro
- for 100 personer og over, er du/I velkommen til at kontakte os for mere information
kontakt@lygtens-kro.dk

LYGTENS KRO
LYGTEN 29 - 2400 KBH NV
www.lygtens-kro.dk / / FACEBOOK

Sommer grillmenu Sommer 2018

Julemenu Vinter 2017

