
Ofte stilte spørsmål om bryllup på 
Bogstad Gård 
 

Hvor mye drikke inngår i drikke pakken : 

I drikkepakken inngår det antall glass som står i beregningen av din meny. Totalt vil dette si ca en 
flaske per person. Slik det foregår i praksis, regner vi ut hvor mange flasker totalt som inngår i deres 
selskap , og under gjennomføringen vil alltid enkelte gjester, drikke enten øl, mineralvann eller mer 
av den ene eller den andre vinsorten. Når noen drikker for eksempel øl , beregner vi ikke denne mot 
et glass hvitvin i bytte , men fører den opp på en tilleggsliste.  
Vi vet at det kommer til å gå mere drikke i løpet av kvelden, som dere som hovedkunde mest 
sannsynligvis skal betale, så da fører vi opp mineralvann, øl og ekstra mengde vin på denne listen. 

Noen kunder avtaler vi da et maksbeløp med,  andre ønsker at vi melder fra hver gang vi «åpner» ny 
pakke med vin for et avtalt beløp, f.eks kr 8000,- 
Dermed har dere enn viss kontroll på hvor mye ekstra som går. Noen kunder ønsker å tilby 
spritdrinker i baren etter maten, mens de fleste selskap tilbyr kun vin, øl og musserende. 

Vi avtaler dette individuelt med hver kunde, så dere gir beskjed på hvordan dere ønsker dette i deres 
selskap. 

 

Vi er redde for å sitte med tomme glass: 

Våre servitører vil alltid gjøre det beste for at deres gjester skal ha det bra, det inkluderer selvfølgelig 
å skjenke alle glass så ofte vi får anledning til dette. Men, vi går aldri inn i salen for å skjenke eller 
rydde under en tale. Dermed er det svært viktig at toastmaster setter av tid til at vi kan gjøre vår 
jobb. Dere lager en kjøreplan for middagen, som vi får tilsendt en uke i forkant. 

Når vi har gått gjennom kjøreplanen, sender vi dere eventuelt en tilbakemelding vedrørende 
oppsettet.  

Dere kan, om dere ønsker det, bli oppringt samme uke som deres selskap for å ta en prat med vår 
restaurantsjef, dette er ofte veldig lurt. Der kan dere gi veldig mye av deres beskjeder og tanker som 
er viktig for dere.  

Eventuelt lag også en liste med informasjon om deres planer for arrangementet.  

 
En uke i forkant av selskapet kan vi også få tilsendt bordplasseringskart, samt en oversikt over alle 
allergier, vegetaralternativer eller andre ting vi skal ta hensyn til. 

 

Kan servitørene fikse blomster på bordene: 
Ja, servitørene kan fakturere noen timer ekstra og arrangere blomster på deres bord. Noen kunder 
får blomsteroppsatser levert på døren, andre leverer dette på kjøla og vi setter dette utover på 
bordene, mens noen kunder ønsker at våre servitører setter løse blomster i små vaser og setter dette 
på bordene. Dette kan vi avtale nærmere. 


