
VILKÅR OG BETINGELSER 
OBS OBS OBS 
ALLE ÆNDRINGER TIL DEN FREMSENDTE AFTALE BEDES MEDDELT RESTAURANTEN SKRIFTLIG OG EN ÆNDRING ER IKKE GYLDIG HVIS IKKE DEN ER FREMSENDT 
PR. MAIL OG/ELLER DER ER BEKRÆFTET FRA RESTAURANTENS SIDE PÅ SKRIFT (MAIL) 
 
ANTAL OG PRISER  
De anførte priser for arrangementer i vores selskabslokale på 1 sal er baseret på minimum 30 gæster og forudsætter samme menu til alle festdeltagere. På 
helligdage og/eller andre højtider (eks. Konfirmationsdage) er det minimum 40 personer. På konfirmationsdage er det desuden en forudsætning at der vælges 
en tre retters menu fra ”selskabsmenuen” 
Arrangementer under 30 personer (på helligdage mv. under 40 personer) kan efter aftale modtages i passende lokale i restauranten eller på 1 sal.  
Diabetikere, allergikere, vegetarer og børn under 11 år kan få tilpasset menuer mod forudbestilling og bedes kontakte restauranten for nærmere aftale. Vi 
forbeholder os retten til at opkræve tillæg ved specielle ønsker eller ændring af menuen.   
 
INKLUSIVE 
De anførte priser indeholder standardopdækning med hvid dug og serviet samt lys på bordene hvis det er ønsket.  
Såfremt der er specielle ønsker til blomster kan vi varmt anbefale, at der tages kontakt til vores blomsterleverandør Masielas på tlf. 43561000.  
Ved arrangementer med vin ad libitum medfølger 1 kande isvand pr. flaske vin. Herefter afregnes isvand med kr. 25,- pr. kande. 
Hvis isvand ønskes serveret til arrangementer, hvor drikkevarer afregnes efter forbrug tillægges tillige kr. 25,- pr. kande. 
 
AFREGNINGSVILKÅR  
De anførte menuer og priser er alene gældende for arrangementer afholdt inden den 31. december 2021. Der må påregnes en prisregulering efter 31. december 
2021. Vi forbeholder os ret til ændringer indtil bindende aftale er indgået.  
 
Betaling for arrangementet skal ske inden restauranten forlades og umiddelbart efter afslutning, hvor den samlede regning foreligger. Hvis ikke det er muligt at 
afregne efter arrangementet skal arrangementet forudbetales. Der kan betales kontant eller med dankort. Vi accepterer ikke andre kreditkort i forbindelse med 
selskabsarrangementer medmindre andet er aftalt og der må påregnes tillæg. Ved frafald af gæster således, at minimumsgrænsen ikke kan opnås, skal der 
afregnes den aftalte kuvertpris op til minimumsgrænsen som anført ovenfor under punktet ”Antal og priser” 
 
Det endelige antal gæster skal meddeles restauranten senest 3 hverdage før arrangementet, hvilket er det antal gæster der skal betales for. Det er således det 
antal kuverter der vil blive afregnet for på dagen jf. dog minimumsgrænsen ovenfor.  
 
GENERELLE BETINGELSER  
Vi tillader mange typer underholdning under festarrangementer, hvis det ikke er til gene for restaurantens øvrige gæster. Derfor kan det være en god ide at 
kontakte os for nærmere aftale. Hvis musik ønskes, evt. dinner musik, bands jukeboks eller diskotek, skal dette selv arrangeres og i øvrigt skal det aftales med 
restauranten. Er der arrangeret musiker eller anden form for underholdning vil vi naturligvis sørge for mad og drikke mod betaling.  
 
Hvis der medbringes kage eller lignende, hvor Restaurant Engtoftegård stiller service, serviet, opbevaringsplads og personale til rådighed, faktureres kr. 25,- pr. 
person. Vi opbevarer gerne medbragt kage uden ansvar og kun kager leveret den pågældende dag. Medtagelse af egne drikkevarer af enhver art accepteres 
ikke. 
Vi er gerne behjælpelig med at opsætte bordkort, egne blomster og anden dekoration på bordet, så bordet står klar ved ankomst. Det er dog en betingelse, at 
bordkort ligger i korrekt rækkefølge i forhold til den medfølgende bordplan. Bordkort og bordplan skal være leveret senest dagen før arrangementet. 
 
Det er IKKE tilladt at medbringe barnevogne, klapvogne mv. i restaurantlokalet eller på 1 sal. Alle former for vogne skal parkeres udendørs. 
 
RESERVATIONSGEBYR OG ANNULLERINGSBETINGELSER  
Ved bindende reservation opkrævers depositum/reservationsgebyr. Ved reservation af 1 sal opkræves kr. kr. 5.000,- ved reservation af dele af restaurantlokalet, 
terrassen eller gårdhaven, opkræves kr. 2.500,-. Depositum godtgøres 100% ved betaling af arrangementet. Ved annullering af lokalereservation vil 
reservationsgebyret blive betragtet som et afbestillingsgebyr og tilbagebetales derfor ikke. 
Ved reservation fremsendes bookingbekræftelse samt opkrævning på depositum. Betaling af depositum/reservationsgebyr skal ske inden inden for 5 dage. Hvis 
fristen overskrides, forbeholder Restaurant Engtoftegård sig ret til at reservere til anden side.   
 
VARIGHED 
Arrangementers varighed kan variere og skal på forhånd aftales med restauranten.  

Et arrangement på Restaurant Engtoftegård varer maksimalt 6 timer med mindre andet aftales, frokostarrangementer dog kun 4 timer - ønskes et længere 
varende arrangement kan dette ske efter nærmere aftale og afregnes pr. påbegyndt time med følgende time takster:  

Dagtillæg (tidsrum kl. 11.00 til 18.00)  kr. 450 

Aftentillæg (tidsrum 18.00 til 24.00)  kr. 950 

Nattillæg (24.00 til 05.00)  kr. 2.000 

Dvs. at et frokost arrangement som starter 12.00 slutter kl. 16.00 herefter afregnes kr. 450,- pr. påbegyndt time ”Dagtillæg” frem til kl. 18 hvorefter der afregnes 
med kr. 950,- pr. påbegyndt time ”Aftentillæg”. Et selskab som starter kl. 18 slutter kl. 24.00 hvorefter der afregnes kr. 2.000,- pr. påbegyndt time (nattillæg) 

 


