
  

  Selskabsbrochure 

FLADBRO KRO 
EN OASE I DET GRØNNE 



        
  

Velkommen til 

FLADBRO KRO 
Vi har rammerne til den perfekte, sjove og anderledes fest. Vi har festlokaler 

for op til 150 glade gæster med mulighed for udendørs aktiviteter og fest til 

den lyse morgen.

 

Vores dygtige og kompetente personale vil hjælpe jer fra start til slut og 

sikre at I kan nyde festen i fulde drag. 

 

For mere information kontakt os på tlf. 86 42 02 10 eller mail@fladbrokro.dk 

 

Vi ser frem til at være en del af jeres STORE dag. 

 

mailto:mail@fladbrokro.dk


 

  

Bryllupspakke – Classic 
(8 timers arrangement)  

 

• Velkomstdrink – mousserende vin 

• 3-retters sæson menu 

• Husets øl, vand & vine ad libitum 

• Isvand 

• Kaffe/the serveret med sødt 

• Natmad 

• Overnatning for brudeparret* 

• Blomster, lys, duge og servietter 

 

Pris pr. person v/min. 20 voksne kuverter kr. 995,- 

            _______________ 

 

Bryllupspakke – Deluxe 
(11 timers arrangement) 

 

• Reception med bryllupskage, kaffe/the & øl/most 

• Velkomstdrink – mousserende vin 

• 3-retters sæson menu 

• Husets øl, vand & vine ad libitum 

• Isvand 

• Kaffe/the serveret med sødt 

• Natmad 

• Overnatning for brudeparret* 

• Blomster, lys, duge og servietter 

 

Pris pr. person v/min. 20 voksne kuverter kr. 1250,- 
 

(* Overnatning til brudeparret tilbydes kun hvis vi har et ledigt værelse ved bekræftelse af 

reservationen og der fratrækkes ikke af prisen hvis vi ikke kan tilbyde et værelse) 

Læs mere information om betingelser for selskaber under ”Generelle- & annulleringsbetingelser”. 

 
 

BRYLLUP 

Jeres bryllup er en helt særlig begivenhed og vi har rammerne 

til en romantisk, sjov og ”once in a lifetime” bryllupsfest. 

 



 
  

Frokostarrangement 12:00 – 17:00 eller aftenarrangement 18:00-23:00 

 

• Velkomstdrink – bobler. 

 

• Forret: vælg mellem nedenstående: 

- Velfærdskylling med asparges, soltørrede tomater & urter 

i hjemmelavede butterdejsskaller. 

- Hjemmerøget laks med friskost, fennikel og urter fra haven. 

 

• Hoved ret – vælg mellem nedenstående: 

- Langtidsstegt kalvefilet med kartoffelterrin, nye danske  

grøntsager & rødvinssauce. 

- Farseret unghane med kartoffelterrin, nye danske grøntsager  
og unghanesauce. 
 

• Dessert – vælg mellem nedenstående: 

- Bærfromage med bær fra haven, vaniljeis, havrecrumble & mynte. 
- Chokoladekage med hindbær, hindbærsorbet og citronmelisse. 

 

• Husets øl, vand & vine ad libitum under middagen 

• Isvand 

• Kaffe/the serveret med sødt 

• Blomster, lys, duge og servietter 

 

Pris pr. person dagsarrangement v/min. 20 voksne kuverter kr. 775,- 

Pris pr. person aftenarrangement v/min. 20 voksne kuverter kr. 860,- 

 

Tilkøb af natmad 

• Pulled pork i briochebolle med kød fra økologiske 

frilandsgrise, små salater og røget mayo. 

• Gourmet hotdog af kroens pølser på frilandskalv fra  

Anne og Jakob med syltede rødløg, tomatkompot og sprøde løg.  

Pris pr. person kr. 128,- 

 
Læs mere information om betingelser for  

selskaber under ”Generelle- & 

 annulleringsbetingelser”. 

 

 
 

KONFIRMATION 

 



 
  

Selskabspakke – frokost – 5 timer 
(5 timers arrangement kl. 12:00 – 17:00) 

 

• Velkomstdrink 

• 3-retters sæson menu eller gourmetbuffet 

• Husets øl, vand & vine ad libitum under middagen 

• Kaffe/the serveret med sødt 

• Blomster, lys, duge og servietter 

 

Pris pr. person v/min. 20 voksne kuverter kr. 695,- 

 

Selskabspakke – aften - 5 timer 
(5 timers arrangement kl. 18:00 – 23:00 
 

• Velkomstdrink 

• 3-retters sæson menu eller gourmetbuffet 

• Husets øl, vand & vine ad libitum under middagen 

• Kaffe/the serveret med sødt 

• Blomster, lys, duge og servietter 

 

Pris pr. person v/min. 20 voksne kuverter kr. 795,- 
 

Selskabspakke – aften - 8 timer 
(8 timers arrangement kl. 18:00 – 02:00 
 

• Velkomstdrink 

• 3-retters sæson menu eller gourmetbuffet 

• Husets øl, vand & vine ad libitum 

• Kaffe/the serveret med sødt 

• Natmad 

• Blomster, lys, duge og servietter 

 

Pris pr. person v/min. 20 voksne kuverter kr. 995,- 

 
Læs mere information om betingelser for selskaber under ”Betingelser & annulleringsbetingelser”. 

 

 

 

SELSKABER 

 



 
  

Forslag til Selskabsmenuer 
 

 

 

 

 
 

MARTS – APRIL - MAJ – JUNI 

FORETTER 

• Røget laks med mango/pære, urter & syrnet creme 

• Stenbiderrogn med rødløg, friskost & sprødt 

• Asparges, skagenskinke & hollandaise 

HOVEDRETTER 

• Langtidsstegt nakkefilet af gris med kål, peberrod & selleri 

• Dansk lam med porre, svampe & lammesky 

• Kalveculotte med forårsløg. Pommes Anna & ægte sauce 

DESSERT 

• Rabarberkompot med hvid chokolade & flødeis 

• Mazarinkage med syltede bær & is 

• Udvalg af danske Unika oste med søde & sprødt 

 

 

 

JULI – AUGUST – SEPTEMBER –  

OKTOBER 

FORETTER 

• Tatar af okse, tomat, kartoffel & sennep 

• Tapas med rejer, fisk & kød 

• Tempereret laks med fennikel & agurk 

HOVEDRETTER 

• Sødam kylling med selleri, forårsløg & skysauce 

• Kalveculotte med pommes Anna & portvinssauce 

• Oksesteg og rillette med svampe & rødvinssauce 

DESSERT 

• Jordbær med ”kammerjunker” & vaniljeis 

• Creme brúleé med bør og sorbet 

• Udvalg af danske Unika oste med søde & sprødt 

 

 

 

NOVEMBER – DECEMBER – JANUAR –  

FEBRUAR 

FORETTER 

• Svampesuppe med tempereret fisk & jordskok 

• Braiserede kæber med bær og svampe 

• Carpaccio af kalv med urter, parmesan & kapers 

HOVEDRETTER 

• Dyrevildt med svampe, bær & sauce 

• Andebryst med rosenkål, kartoffel & andesauce 

• Okse spidsbryst med bagte rodfrugter & græskar 

DESSERT 

• Dansk æblekompot med ”smørkage” & vaniljeis 

• Chokoladekage med marengs & sorbet 

• Luftig yoghurt med citron & mandler 

 

 



- 

  

GOURMET BUFFET 

Buffet 
• pære & urter 

• Carpaccio af kalv med basilikum og dansk ost 

• Skagensskinke med frise, nødder og urter 

• Farseret unghanelår med syltede rodfrugter og stegesky 

• Kalveculotte med egen sauce og spæde grøntsager 

• Udvalg af oste med sødt og sprødt 

• ”Rødgrød” som trifli med  

makroner & vanilje 

• Lækkert langtidshævet brød med ækologisk smør  

Pris pr. person v/min. 20 voksne kuverter kr. 438,- 

Læs mere information om betingelser for selskaber under ”Betingelser & annulleringsbetingelser”. 

 

Tilkøb 
• Vildt pate med nødder og 

sennepssyltede pickles  

kr. 25,- 

• Jomfruhummerterrin  

kr. 30,- 

• Røget andebryst med mayo, 

tyttebær & purløg  

kr. 30,- 

• Gratineret fisk, gammel kry & dild  

kr. 30,- 

• Mørbrad af gris med svampesauce  

kr. 45,- 

• Dessertbuffet med kage, mousse,  

frugt & is  

kr. 55,- 

 



-  

HUSK FØR FESTEN 
VIELSE PÅ KROEN ELLER I SKOVEN 

Det er muligt at blive viet på kroen eller i området omkring Fladbro skov, I bestemmer naturligvis 

giftefogeden og står selv for at arrangere dette. 
 

RECEPTION / RIS 

Det er muligt at holde reception inde eller ude, vi tillader dog kun at der kastes med ris ude. 
 

ANTAL / BØRN 

Når festen bekræftes, angives et ca. antal gæster inkl. børn. Vi henviser til vores generelle annullering 

betingelser for ændringer i antal gæster. 
 

BORDPLAN 

Bordplan afleveres til kroen senest 5 dg. før arrangementet, herunder information om specialmenuer.  
 

OPDÆKNING 

I festpakkerne indgår standard opdækning med due, servietter, lys og dekorationer – har I specielle ønsker 

til oppyntning og dekoration, aftales dette direkte med kroen. 
 

SPECIALMENU 

Der kan serveres specielle menuer til allergiker, børn osv. dette aftales individuelt med kroen inden festen. 
 

TOASTMASTER 

Er der arrangeret toastmaster, er det vigtigt at alle indslag og afbrud af aftens forløb aftales med den 

ansvarshavende tjener, for at vi kan levere den optimale oplevelse. 

 

MUSIK 

Er der bestilt musik, bedes I informere kroen - husk evt. opsætning af instrumenter inden festens start. Skal 

der serveres mad til musikerne skal det aftales senest 5 dg. inden. Pris 175,- person. ekskl. drikkevarer. 

 

NATMAD 

Serveres kl. 01:00 – 02:00 - medmindre andet er aftalt. 
 

SPIRITUS / BAR 

Det er muligt at få bar sat op under festen. Ta’ selv bar med cocktails serveret i gladtønder koster 25,- pr. 

cocktail, her afregnes pr. glastønde. Ønskes der bartender koster det 500,- pr. time. Det er muligt at have 

baren åben til kl. 04:00 og festen skal afsluttes senest kl. 05:00. 

 

VÆRELSER 

Kroen har 6 lejligheder som kan bookes hvis de er ledige. Bestilles et bryllupsarrangement tilbydes parret 

at overnatte uden beregning. 

 

PRISER / DEPOSITUM / AFREGNING 

De aftalte priser er baseret på et minimum antal kuverter jfr. det aftalte arrangement og på at der serveres 

den samme menu til alle gæster (foruden special menuer). Priser på børn aftales individuelt med kroen, da 

der tages forbehold og alder og menu. Vi opkræver et depositum på 5000,- ved bekræftelse af 

arrangementet og dette fratrækkes den endelige regning. Se vores annulleringsbetingelser på vores 

hjemmeside. 



-  

BETINGELSER 

FOR SELSKABER 
GENERELLE BETINGELSER VED SELSKABER PÅ FLADBRO KRO 

PRISER / DEPOSITUM / AFREGNING 

(Afbestillingsreglerne er gældende, medmindre andet er anført i Deres bekræftelse, for selskaber samt grupper over 9 personer) 

 

Forhåndsreservationen er endelig bekræftet når depositummet på 5000,- er indbetalt, senest 3 dg. efter modtagelse af 

bekræftelsen. Konto nr. 7738 0001462819. 

(beløbet fratrækkes den endelige regning, men refunderes ikke ved annullering af arrangementet) 

- Ved konfirmationer kan lokalet som udgangspunkt lejes mellem kl. 11:00-17:00 eller kl. 18:00-24:00 – kontakt 

kroen for nærmere ønsker. 

- Ved køb af kroens festarrangementer er lokalelejen inkl. i prisen, for det antal timer arrangementet er sat til 

fra kroen side 

- Ønskes ekstra timer (udover de 5 i konfirmaitonsarrangementet) koster salen 1000,- pr. time, restaurant og 

krostue 800,- pr. time og pejsestuen 500,- pr. time. 

- Ønskes et større lokale end nedenstående minimum antal vil der blive tillagt en lokaleleje jfr. Nedenstående: 

Havesalen under 50 personer – 10.000 

Restaurant og krostue under 20 personer – 3000,- 

- Ønsker du selv at sammensætte dit arrangement, kan der forventes en lokaleleje, afhængig af lokalet, antal 

personer og den ønskede forplejning.  

- Nærmere aftale om arrangements ca. antal og forplejning skal påbegyndes senest 3 måneder inden 

afholdelse, vær her igen opmærksom på eventuel lokaleleje, hvis du selv ønsker at sammensætte dit 

arrangement. 

- Hvis antallet af gæster nedsættes væsentlig senest 3 måneder inden arrangementet, forbeholder kroen sig 

retten til at flytte arrangementet til et mindre lokale – dette sker dog ikke unden at du kontaktes. 

- De aftale priser er baseret på et minimum antal kuverter jfr. det aftalte/bekræftede arranmement og på at der 

serveres den samme menu til alle gæster. Specialmenuer (herunder vegetar/vegansk/allergier) kan have en 

merpris. Priser på børn aftales individuelt med kroen, da der tages forbehold for alder og menu. 

 

REDUCERING AF ANTAL GÆSTER INDEN ARRANGEMENTET. 

- Endelig antal aftales senest til kroensenest 14 dage før arrangementstart. 

- Antallet af gæster kan efter ovenstående reduceres omkostningsfrit med op til 10 % indtil 72 timer før 

arrangementet start. 

- Herefter afregnes fuld pris for alle gæster. 

- Er arrangementet ikke endeligt aftale og der således ikke er anfør en bekræftet pris, tages der undgangsounkt 

i den billigste pris indenfor segmentet 

 

BETINGELSER FOR ANNULLERING AF ARRANGEMENTET. 

- Indtil 90 dage før  arrangementsdato – omkostningsfrit (på nær depositummet) 

- Fra 90 dage – 30 dage før 1 arrangementsdato – faktureres 25% af det bekræftede beløb. 

- Fra 30 dage – 14 dage før 1 arrangementsdato – faktureres 50% af det bekræftede beløb. 

- Fra 14 dage – 3 dage før 1 arrangementsdato – faktureres 75% af det bekræftede beløb.  

- Fra 3 dage – arrangementsdato – faktureres 100% af det bekræftede beløb. 

 

 

 


