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Lad Boltinggaard Gods skabe rammen for jeres bryllup i smukke og historiske omgivelser. 

Vi skræddersyer alle vores bryllupper, så de passer til netop jeres drømme. Afhold bryllupsreceptionen i 
parken inden festen. 

Jeres gæster kan overnatte på Godset fordelt rundt på 27 charmerende gæsteværelser, 
 hvor ikke to er ens. 

Bryllupsfest uden reception: 

- Velkomstdrink inden middagen (1 glas) 
- 3-retters menu fra Pasfall eller AC Mad 
- Husets vinmenu ad libitum under middagen 
- Kaffe med sødt efter middagen 
- Husets vine, øl og sodavand ad libitum efter 

middagen (3 timer) 
- Natmad fra Boltinggaard 
- Betjening og lokaleleje i 9 timer 
- Bordopdækning inspireret af Boltinggaard  
- Koordinering af tidsplan for dagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tilbyder opgradering og tilføjelser til vore 

Bryllupsfest med reception: 

- Bobler ad libitum efter vielsen (2 timer) 
- Grønt og dip 
- Velkomstdrink inden middagen (1 glas) 
- 3-retters menu fra Pasfall eller AC Mad 
- Husets vinmenu ad libitum under middagen 
- Kaffe med sødt efter middagen 
- Fri bar med drinks inkl. øl og sodavand (3 timer) 
- Natmad fra Boltinggaard 
- Betjening og lokaleleje i 12 timer 
- Bordopdækning inspireret af Boltinggaard 
- Koordinering af tidsplan for dagen 

(I er velkommen til selv at medbringe bryllupskage) 

 
 

 
 
 

 
Vi tilbyder opgradering og tilføjelser til vore pakker, se næste side. 

For	yderligere	information	kontakt	os	endelig	
tlf.	62	62	12	62	–	mail.	info@boltinggaard.dk	

Kr.	1.895,	-	pr.	gæst	
(Tillæg	ved	under	50	gæster)	

1.595	kr.	pr.	gæst	
(Tillæg	ved	under	50	gæster)	
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Tilkøb og opgraderinger:  

- Små fingersandwich til velkomst 
- Champagne til velkomst før middagen  
- Tilkøb af 4-rettersmenu + dertilhørende husets vinmenu  
- Opgradering af vinmenu til husets luksusvine    
- Blomster fra dekoratør Art of Flowers    
- Tilkøb af fri bar med drinks (3 timer)    
- Tilføjelse af ekstra drinks ved fri bar    
- Tilkøb af flere timer inkl. betjening og lokaleleje 
- Menu til fotograf / musiker     
- Ekstra sal til festen efter middagen    
- Oppyntning med bøgegrene      
- Rød løber       
- Uplights pr. stk. på bygninger/træer    
- Scene til musiker/band/dj      
- Fakler ved terrassen og i gårdspladsen    
- Vielse i haven inkl. opsætning af scene til vielsen m. alter og stole 
- Udbringning af gaver mv. til værelserne (pris pr. værelse) 
- Brunch til ikke overnattende gæster dagen efter brylluppet   

- Bryllupskoordinator med eksterne leverandører     

*Alle priser er fra pris og pris pr. gæst 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

100, -* 
100, -* 
345, -* 
100, -* 

45, -* 
305, -* 

45, -* 
40, -* 

300, - 
15.000, - 

800, - 
500, -  
125, - 
950, - 
500, - 

6.500, - 
30, - 

125, - 
425, - 

2022 


