Generelt vedr. fester, selskaber og mad ud af huset.
Når I har truffet beslutningen, om at holde jeres næste fest på Suldrup Kro, så ringer I på tlf. nr. 9837
8003 for at booke lokale, og fortæller os et ca. antal af gæster.
Herefter får i en mundtlig reservation på lokalet. Hvis I ønsker det på skrift, sender vi naturligvis gerne
en mail med en bekræftelse.
Vi opfordrer jer til at kontakte os og aftale alle detaljerne vedrørende afvikling af arrangementet I god
tid. Vi anbefaler, at detaljerne aftales 4 til 6 uger før arrangementet, for at I får mest muligt overblik og
kan nyde tiden op til festen/arrangementet med ro.
Antal og deadlines: Der kan aftales mindre ændringer i gæsteantal (10%) indtil 7 dage før
festens/arrangementets afholdelse. Ved større ændringer forbeholder vi os ret til at genberegne
prisen. Ved eventuelle ændringer/afbud på selve dagen, betales den aftalte kuvertpris.
Børn under 10 år spiser til halv pris på Kroen, ikke som mad ud af huset.
Vi skal have tilsendt en bordplan senest 7 dage inden festen/arrangementet, så vi kan gøre klar til jeres
store dag. Hvis der sker væsentlige ændringer i antallet af gæster, forbeholder vi os muligheden for efter nærmere aftale - at flytte Deres selskab til det lokale, som passer bedst til det aktuelle antal
gæster. Vi betragter vores rum som værende ligeværdige med hensyn til udstyr, udsmykning osv., da
det er meget vigtigt at rummets størrelse passer til selskabet.
Suldrup Kro sørger for smukke dækkede borde, med rigtige hvide stof duge, samt hvide stof servietter.
Vi bruger sølvdækketallerkner, samt det rigtige hotel porcelæn fra 1950 (Blå tone fra B&G (Royal
Copenhagen)). Når I holder en fest/et arrangement, har i som værts par indflydelse på jeres
blomsterdekorationer farve evt. yndlingsblomster vis de er i sæson)
Drikkevarer: Om I ønsker drikkevarer ad libitum eller afregnet efter forbrug er op til jer. Vores erfaring
er, at der drikkes mere til aftenfester og fester afholdt fredage og lørdage end til frokostfester og fester
om søndagen. Hvis det er vigtigt for jer at kende prisen på forhånd, så anbefaler vi, at I vælger ad
libitum/fest til fast pris.
Suldrup Kro råder selv over ca. 45 gratis parkeringspladser - man kan ikke forudbestille/reservere et
antal p-pladser. Såfremt p-pladserne er optaget, så henviser vi til områdets øvrige P-pladser f.eks. den
store P-plads – ca. 200 m. syd for Suldrup Kro.
Annullering af arrangementet/festen, på baggrund af forhold, som vi ikke har indflydelse på senest 1
uge før afholdelse, må man være indstillet på, at afregne halvdelen af den aftalte kuvertpris. Ved
annullering i samme uge som arrangementet afregnes 75 % af den aftalte kuvertpris, inkl. drikkevarer.
Dødsfald og Corona restriktioner er undtaget.
Reservation bekræftes først ved indbetaling af depositum på 1000,- kr. Depositum modregnes I
samlet festpris. Ved afbestilling af lokalet tilbagebetales depositum ikke.
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