
BOLTINGGAARD GODS – HVOR HISTORIER SKABES

Fejr kærligheden med et romantisk bryllup på Boltinggaard Gods med historiske og filmiske rammer 
som kulisse. 

Lad os rulle den røde løber ud og dække op til den helt store fest, hvor I sammen med Jeres gæster kan 
nyde at have godsets festlokaler helt for Jer selv.

Vælg mellem nedenstående 2 forskellige pakker eller hør mere for den skræddersyede fest.

Kontakt os på +45 62 62 12 62 eller info@boltinggaard.dk for mere information

Bryllup 2021

SØLVPAKKEN 

• Lokaleleje
• Bobler og snacks
• Velkomstdrink inden middagen
• 3-retters festmenu med tilhørende vinmenu
• Kaffe, sødt og avec
• Vin, øl og vand ad libitum efter middagen (3 

timer)
• Natmad

Pris pr. person DKK 1.495,00 v/60 personer

GULDPAKKEN 

• Lokaleleje
• Bobler og bryllupskage
• Snacks, øl og vand (maks. 2 timer)
• Velkomstdrink inden middagen
• 4-retters festmenu med tilhørende vinmenu
• Kaffe, sødt og avec
• Cocktailbar samt vin, øl og vand ad libitum 

efter middagen (3 timer)
• Natmad

Pris pr. person DKK 1.895,00 v/60 personer

Alle priser er inkl. moms og fuld betjening
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LIDT TIL OG MEGET MERE …..

Føj det lidt ekstra til Jeres fest på Boltinggaard og få en helt ekstraordinær og uforglemmelig dag. 

Kontakt os på +45 62 62 12 62 eller info@boltinggaard.dk for mere information

Bryllup 2021 Tilkøb

Alle værelsespriser er inkl. moms og morgenbuffet

Tilkøb Pris

Blomster og bordpynt (pr. bord)…. fra DKK 125,-

Blomsteropsatser …. fra DKK 300,-

Menukort og bordkort …. fra DKK 300,-

Rød løber DKK 500,-

Up-lights pr. stk. DKK 125,-

Scene (pr. modul 1x2 meter) DKK 100,-

Fakler i haven DKK 250,-

Fakler på gårdspladsen DKK 250,-

Bålfade på gårdspladsen DKK 250,-

Vielse i haven eller Filmstudiet
inkl. opsætning af alter, rød løber og stolerækker

DKK 5.000,-

Bryllupskoordinator pr. time DKK 400,-
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